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Drogi Czytelniku,  

masz przed sobą skrypt do kursu audio Gramatyka niemiecka B1. W kursie tym, który jest przeznaczony 
dla lekko i średnio zaawansowanych, powtórzysz i poszerzysz wiedzę z zakresu stosowania czasu, 
trudniejszych przyimków, zaimków, trybu przypuszczającego, bezokolicznika i innych tematów.  

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 3000 
słówek i ćwiczeń sprawdzających.  

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

 

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

Instrukcja obsługi:  

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

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

szczegółowe wytłumaczenie w Internecie lub w podręczniku do nauki języka. 

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

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

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

Chętnie pomogę Ci w nauce. 

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

  Frühling, der   wiosna 

  draußen   na dworze 

  fast   prawie 

  Schade!   Szkoda! 

  dann   potem 

  Bäcker, der   piekarz 

  blond   blond 

  beschäftigt   zajęty 

  bereit   przygotowany 

  fremd   obcy 

  Gefahr, die   niebezpieczeństwo 

  bequem   wygodny 

  alt   stary 

  dunkel   ciemny 

  Mal, das   raz 

  Hose, die   spodnie 

  Künstler, der   artysta 

  Trainer, der   trener 

  da   tutaj 

  erfolgreich   udany 

  Elektriker, der   elektryk 
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  offenbar   widocznie 

  welcher, welches, welche   który, które, która 

  Pflanzen, die   rośliny 

  Azubi, der/die,, s   uczeń 

  Dokumentation, die   dokumentacja 

  Größe, die   rozmiar 

  Japaner, der   Japonec/ Japonka 

  Basis, die   podstawa 

  dunkelblau   ciemnoniebieski 

  Russisch, das   rosyjski 

  Brotzeit, die   przekąska 

  Studie, die   badania 

  wunderschön   przepiękny 

  normal   normalny 

  glücklich   szczęśliwy 

  Tafel, die   tablica  

  außen   zewnątrz 

  normal   normalny 

  Automechaniker, der   automechanik 

  Dezember, der   grudzień 

  Spanisch, das   hiszpański 
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  tot   martwy 

  Gerät, das   urządzenie 

 

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

  martwy   tot 

  normalny   normal 

  który, które, która   welcher, welches, welche 

  udany   erfolgreich 

  ciemny   dunkel 

  Szkoda!   Schade! 

  prawie   fast 

  grudzień   Dezember, der 

  badania   Studie, die 

  na dworze   draußen 

  spodnie   Hose, die 

  raz   Mal, das 

  normalny   normal 

  widocznie   offenbar 

  artysta   Künstler, der 

  trener   Trainer, der 

  podstawa   Basis, die 

  wygodny   bequem 
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  dokumentacja   Dokumentation, die 

  rozmiar   Größe, die 

  blond   blond 

  przekąska   Brotzeit, die 

  obcy   fremd 

  uczeń   Azubi, der/die,, s 

  Japonec/ Japonka   Japaner, der 

  zajęty   beschäftigt 

  tablica    Tafel, die 

  hiszpański   Spanisch, das 

  zewnątrz   außen 

  stary   alt 

  potem   dann 

  elektryk   Elektriker, der 

  przygotowany   bereit 

  ciemnoniebieski   dunkelblau 

  niebezpieczeństwo   Gefahr, die 

  automechanik   Automechaniker, der 

  tutaj   da 

  szczęśliwy   glücklich 

  wiosna   Frühling, der 
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  rośliny   Pflanzen, die 

  przepiękny   wunderschön 

  rosyjski   Russisch, das 

  piekarz   Bäcker, der 

  urządzenie   Gerät, das 
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003_Lekcja 01-Czasownik SEIN – Być_wyjaśnienie 
 W tej lekcji nauczymy się stosować czasownik BYĆ - SEIN.  

 

  ich   bin ja     jestem  wir  sind my jesteśmy 

  du    bist ty     jesteś  ihr  seid wy jesteście 

  er      on   sie      sind    oni są 

  sie   ist  ona   jest 

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

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

Zdanie oznajmujące twierdzące 

Ich bin schon hier.    Jestem już tutaj. 

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

Es ist hier.     To jest tutaj. 

 

Zdanie oznajmujące przeczące 

 

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

 

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

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

 

PYTANIE 

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

Ist er hier?     Czy jest tutaj? (on) 

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

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

  Ich bin das erste Mal in Berlin.   Pierwszy raz jestem w Berlinie.  

  Ich bin nicht blond.   Nie jestem blondynem.  

  Er ist Japaner.   On jest Japończykiem.  

  Ich bin Vegetarier.   Jestem wegetarianinem.  

  Draußen ist es kalt.   Na dworze jest zimno.  

  Das ist Schade.   To jest szkoda.  

  Offenbar sind Sie neu hier.   Widocznie jest Pan tutaj nowy.  

  Das Haus ist alt.   Ten dom jest stary.  

  Die Farbe ist für außen und innen.   Kolor jest na zewnątrz i wewnątrz.  

  Ist das Schweinefleisch?   Czy to jest mięso wieprzowe? 

  Es ist Brotzeit.   Jest czas na przekąskę.  

  Er ist noch Azubi.   On jest jeszcze uczniem.  

  Russisch ist leicht.   Rosyjski jest łatwy.  

  Die Basis für eine Zusammenarbeit ist gut.   Podstawa współpracy jest dobra.  

  Das ist sehr bequem.   To jest bardzo wygodne.  

  Er ist sehr reich.   Jest bardzo bogaty.  

  Ich bin sehr beschäftigt.   Jestem bardzo zajęty.  

  Lidl ist eine Stiftung.   Lidl jest fundacją.  

  Weihnachten ist im Dezember.   Święta Bożego Narodzenia są grudniu.  

  Er ist Elektriker.   On jest elektrykiem.  

  Draußen ist es dunkel.   Na dworze jest ciemno.  
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  Was sind das für Pflanzen?   Co to za rośliny? 

  Der Frühling ist da.   Wiosna jest tutaj.  

  Er ist tot.   On jest martwy.  

  Ich bin Bäcker.   Jestem piekarzem.  

  Das ist normal.   To jest normalne. 

  Ich mache die Tafel sauber.   Zetrę tablicę.  

  Die Ehe ist der Bund fürs Leben.   Małżeństwo jest związkiem na całe życie.  

  Er ist mein Trainer.   On jest moim trenerem.  

  Spanisch ist sehr schwer.   Hiszpański jest bardzo trudny.  

  Das Buch ist einfach wunderschön.   Ta książka jest po prostu przepiękna.  

  Und was dann?   A co potem? 

  Ist noch mehr Wurst da?   Czy jest tam jeszcze kiełbasa? 

  Welches Datum ist heute?   Jaka jest dziś data? 

  Die Dokumentation ist nicht komplett.   Dokumentacja nie jest kompletna.  

  Ich bin fast fertig.   Już prawie skończyłem.  

  Ich bin fremd hier.   Jestem tutaj obcy.  

  Ich bin glücklich.   Jestem szczęśliwy.  

  Ist die Hose neu?   Czy te spodnie są nowe? 

  Ist es unvorstellbar?   Czy to jest niewyobrażalne? 

  In welchen Maßstab ist das Modell?   W jakiej skali jest ten model? 

  Das ist der Künstler.   To jest ten artysta.  
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  Er ist sehr erfolgreich.   Jest bardzo udany.  

  Das ist nicht normal.   To nie jest normalne. 

  Es ist dunkelblau.   To jest ciemnosniebieski.  

  Ich bin bereit.   Jestem przygotowany 

  Er ist sehr altmodisch.   Jest bardzo staromodny.  

  Das Marketing ist genial.   Marketing jest genialny.  

  Paprika ist gesund.   Papryka jest zdrowa.  

  Ich bin Automechaniker.   Jestem mechanikiem samochodowym.  

  Er ist sehr traurig.   Jest bardzo smutny.  

  Er ist sehr höflich.   On jest bardzo uprzejmy.  

  Er ist in Gefahr.   On jest w niebezpieczeństwie.  

  Er ist wieder da.   Wrócił.  

  Das ist sehr günstig.   To jest bardzo wygodne.  

  Was ist das für eine Größe?   Co to za rozmiar? 

  Was für ein Gerät ist das?   Jaki to rodzaj urządzenia? 

 

 

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

  Zetrę tablicę.    Ich mache die Tafel sauber. 

  Jestem przygotowany   Ich bin bereit. 

  Lidl jest fundacją.    Lidl ist eine Stiftung. 

  Kolor jest na zewnątrz i wewnątrz.    Die Farbe ist für außen und innen. 
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  On jest moim trenerem.    Er ist mein Trainer. 

  Jestem tutaj obcy.    Ich bin fremd hier. 

  Wiosna jest tutaj.    Der Frühling ist da. 

  Jestem bardzo zajęty.    Ich bin sehr beschäftigt. 

  Ten dom jest stary.    Das Haus ist alt. 

  Jestem wegetarianinem.    Ich bin Vegetarier. 

  Jaka jest dziś data?   Welches Datum ist heute? 

  Widocznie jest Pan tutaj nowy.    Offenbar sind Sie neu hier. 

  Jest bardzo staromodny.    Er ist sehr altmodisch. 

  To jest bardzo wygodne.    Das ist sehr günstig. 

  On jest jeszcze uczniem.    Er ist noch Azubi. 

  Wrócił.    Er ist wieder da. 

  Nie jestem blondynem.    Ich bin nicht blond. 

  Jest czas na przekąskę.    Es ist Brotzeit. 

  Czy to jest mięso wieprzowe?   Ist das Schweinefleisch? 

  On jest bardzo uprzejmy.    Er ist sehr höflich. 

  To jest bardzo wygodne.    Das ist sehr bequem. 

  Już prawie skończyłem.    Ich bin fast fertig. 

  On jest elektrykiem.    Er ist Elektriker. 

  Na dworze jest ciemno.    Draußen ist es dunkel. 

  Czy te spodnie są nowe?   Ist die Hose neu? 
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  To nie jest normalne.   Das ist nicht normal. 

  Jest bardzo bogaty.    Er ist sehr reich. 

  Co to za rośliny?   Was sind das für Pflanzen? 

  To jest ciemnosniebieski.    Es ist dunkelblau. 

  Czy to jest niewyobrażalne?   Ist es unvorstellbar? 

  To jest szkoda.    Das ist Schade. 

  Jest bardzo udany.    Er ist sehr erfolgreich. 

  Marketing jest genialny.    Das Marketing ist genial. 

  Jest bardzo smutny.    Er ist sehr traurig. 

  On jest Japończykiem.    Er ist Japaner. 

  Papryka jest zdrowa.    Paprika ist gesund. 

  On jest martwy.    Er ist tot. 

  Dokumentacja nie jest kompletna.    Die Dokumentation ist nicht komplett. 

  Jestem piekarzem.    Ich bin Bäcker. 

  Rosyjski jest łatwy.    Russisch ist leicht. 

  Czy jest tam jeszcze kiełbasa?   Ist noch mehr Wurst da? 

  Hiszpański jest bardzo trudny.    Spanisch ist sehr schwer. 

  Na dworze jest zimno.    Draußen ist es kalt. 

  To jest ten artysta.    Das ist der Künstler. 

  W jakiej skali jest ten model?   In welchen Maßstab ist das Modell? 

  Jestem mechanikiem samochodowym.    Ich bin Automechaniker. 
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  On jest w niebezpieczeństwie.    Er ist in Gefahr. 

  Podstawa współpracy jest dobra.    Die Basis für eine Zusammenarbeit ist gut. 

  Święta Bożego Narodzenia są grudniu.    Weihnachten ist im Dezember. 

  To jest normalne.   Das ist normal. 

  Co to za rozmiar?   Was ist das für eine Größe? 

  Ta książka jest po prostu przepiękna.    Das Buch ist einfach wunderschön. 

  Pierwszy raz jestem w Berlinie.    Ich bin das erste Mal in Berlin. 

  Małżeństwo jest związkiem na całe życie.    Die Ehe ist der Bund fürs Leben. 

  Jestem szczęśliwy.    Ich bin glücklich. 

  A co potem?   Und was dann? 

  Jaki to rodzaj urządzenia?   Was für ein Gerät ist das? 

006_Lekcja 01 – Czasownik SEIN – Być_wysłuchaj po niemiecku! 

  Er ist Elektriker.   On jest elektrykiem.  

  Er ist sehr höflich.   On jest bardzo uprzejmy.  

  Ich bin Vegetarier.   Jestem wegetarianinem.  

  Er ist sehr erfolgreich.   Jest bardzo udany.  

  Was ist das für eine Größe?   Co to za rozmiar? 

  Er ist Japaner.   On jest Japończykiem.  

  Ich bin das erste Mal in Berlin.   Pierwszy raz jestem w Berlinie.  

  Offenbar sind Sie neu hier.   Widocznie jest Pan tutaj nowy.  

  Er ist sehr reich.   Jest bardzo bogaty.  

  Spanisch ist sehr schwer.   Hiszpański jest bardzo trudny.  
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  Das ist normal.   To jest normalne. 

  Das Buch ist einfach wunderschön.   Ta książka jest po prostu przepiękna.  

  Das ist der Künstler.   To jest ten artysta.  

  Lidl ist eine Stiftung.   Lidl jest fundacją.  

  Ist es unvorstellbar?   Czy to jest niewyobrażalne? 

  Ist noch mehr Wurst da?   Czy jest tam jeszcze kiełbasa? 

  Es ist Brotzeit.   Jest czas na przekąskę.  

  Ich mache die Tafel sauber.   Zetrę tablicę.  

  Er ist noch Azubi.   On jest jeszcze uczniem.  

  Ist das Schweinefleisch?   Czy to jest mięso wieprzowe? 

  Draußen ist es kalt.   Na dworze jest zimno.  

  Er ist in Gefahr.   On jest w niebezpieczeństwie.  

  Die Basis für eine Zusammenarbeit ist gut.   Podstawa współpracy jest dobra.  

  Ich bin glücklich.   Jestem szczęśliwy.  

  Er ist mein Trainer.   On jest moim trenerem.  

  Das Marketing ist genial.   Marketing jest genialny.  

  Ich bin fast fertig.   Już prawie skończyłem.  

  In welchen Maßstab ist das Modell?   W jakiej skali jest ten model? 

  Das ist Schade.   To jest szkoda.  

  Das ist sehr günstig.   To jest bardzo wygodne.  

  Welches Datum ist heute?   Jaka jest dziś data? 
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  Ich bin bereit.   Jestem przygotowany 

  Er ist tot.   On jest martwy.  

  Ich bin nicht blond.   Nie jestem blondynem.  

  Die Ehe ist der Bund fürs Leben.   Małżeństwo jest związkiem na całe życie.  

  Er ist wieder da.   Wrócił.  

  Russisch ist leicht.   Rosyjski jest łatwy.  

  Paprika ist gesund.   Papryka jest zdrowa.  

  Weihnachten ist im Dezember.   Święta Bożego Narodzenia są grudniu.  

  Das ist sehr bequem.   To jest bardzo wygodne.  

  Draußen ist es dunkel.   Na dworze jest ciemno.  

  Die Farbe ist für außen und innen.   Kolor jest na zewnątrz i wewnątrz.  

  Es ist dunkelblau.   To jest ciemnosniebieski.  

  Das Haus ist alt.   Ten dom jest stary.  

  Die Dokumentation ist nicht komplett.   Dokumentacja nie jest kompletna.  

  Er ist sehr altmodisch.   Jest bardzo staromodny.  

  Ich bin sehr beschäftigt.   Jestem bardzo zajęty.  

  Ich bin Bäcker.   Jestem piekarzem.  

  Er ist sehr traurig.   Jest bardzo smutny.  

  Ich bin Automechaniker.   Jestem mechanikiem samochodowym.  

  Ich bin fremd hier.   Jestem tutaj obcy.  

  Das ist nicht normal.   To nie jest normalne. 
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  Der Frühling ist da.   Wiosna jest tutaj.  

  Was sind das für Pflanzen?   Co to za rośliny? 

  Ist die Hose neu?   Czy te spodnie są nowe? 

  Und was dann?   A co potem? 

  Was für ein Gerät ist das?   Jaki to rodzaj urządzenia? 
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006.01_Lekcja 01 – Czasownik SEIN – Być_karty 

Er ist Japaner. Russisch ist leicht. 
Weihnachten ist im 

Dezember. 

Ist die Hose neu? Es ist Brotzeit. Paprika ist gesund. 

Ist das Schweinefleisch? Ist noch mehr Wurst da? 
Die Dokumentation ist nicht 

komplett. 

Das ist Schade. Ich bin fast fertig. Er ist in Gefahr. 

Die Basis für eine 
Zusammenarbeit ist gut. 

Er ist tot. Das Marketing ist genial. 

Ich bin Automechaniker. Ich bin Bäcker. Er ist Elektriker. 
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Święta Bożego Narodzenia 
są grudniu.  

Rosyjski jest łatwy.  On jest Japończykiem.  

Papryka jest zdrowa.  Jest czas na przekąskę.  Czy te spodnie są nowe? 

Dokumentacja nie jest 
kompletna.  

Czy jest tam jeszcze 
kiełbasa? 

Czy to jest mięso 
wieprzowe? 

On jest w 
niebezpieczeństwie.  

Już prawie skończyłem.  To jest szkoda.  

Marketing jest genialny.  On jest martwy.  
Podstawa współpracy jest 

dobra.  

On jest elektrykiem.  Jestem piekarzem.  
Jestem mechanikiem 

samochodowym.  
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Er ist mein Trainer. Ich bin sehr beschäftigt. Er ist sehr erfolgreich. 

Lidl ist eine Stiftung. Ich bin fremd hier. Offenbar sind Sie neu hier. 

Ich bin Vegetarier. Ich bin nicht blond. Ich bin bereit. 

Ist es unvorstellbar? 
In welchen Maßstab ist das 

Modell? 
Er ist noch Azubi. 

Ich mache die Tafel sauber. Spanisch ist sehr schwer. Das ist der Künstler. 

Er ist wieder da. Welches Datum ist heute? Das Haus ist alt. 
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Jest bardzo udany.  Jestem bardzo zajęty.  On jest moim trenerem.  

Widocznie jest Pan tutaj 
nowy.  

Jestem tutaj obcy.  Lidl jest fundacją.  

Jestem przygotowany Nie jestem blondynem.  Jestem wegetarianinem.  

On jest jeszcze uczniem.  
W jakiej skali jest ten 

model? 
Czy to jest niewyobrażalne? 

To jest ten artysta.  
Hiszpański jest bardzo 

trudny.  
Zetrę tablicę.  

Ten dom jest stary.  Jaka jest dziś data? Wrócił.  
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Das ist sehr günstig. Das ist sehr bequem. Es ist dunkelblau. 

Er ist sehr altmodisch. Ich bin glücklich. 
Das Buch ist einfach 

wunderschön. 

Er ist sehr höflich. Er ist sehr reich. Er ist sehr traurig. 

Und was dann? Der Frühling ist da. Das ist nicht normal. 

Das ist normal. 
Ich bin das erste Mal in 

Berlin. 
Was ist das für eine Größe? 

Die Farbe ist für außen und 
innen. 

Draußen ist es kalt. 
Die Ehe ist der Bund fürs 

Leben. 
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To jest ciemnosniebieski.  To jest bardzo wygodne.  To jest bardzo wygodne.  

Ta książka jest po prostu 
przepiękna.  

Jestem szczęśliwy.  Jest bardzo staromodny.  

Jest bardzo smutny.  Jest bardzo bogaty.  On jest bardzo uprzejmy.  

To nie jest normalne. Wiosna jest tutaj.  A co potem? 

Co to za rozmiar? 
Pierwszy raz jestem w 

Berlinie.  
To jest normalne. 

Małżeństwo jest związkiem 
na całe życie.  

Na dworze jest zimno.  
Kolor jest na zewnątrz i 

wewnątrz.  
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Draußen ist es dunkel. Was sind das für Pflanzen? Was für ein Gerät ist das? 

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  
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Jaki to rodzaj urządzenia? Co to za rośliny? Na dworze jest ciemno.  
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006.02_Lekcja 01 – Czasownik SEIN – Być_test 
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  To jest szkoda.  ................................................................. 
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  Jest bardzo staromodny.  ................................................................. 

  To jest normalne. ................................................................. 
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  Jestem mechanikiem samochodowym.  ................................................................. 

  Marketing jest genialny.  ................................................................. 

  Na dworze jest ciemno.  ................................................................. 

  Wiosna jest tutaj.  ................................................................. 

  W jakiej skali jest ten model? ................................................................. 

  Pierwszy raz jestem w Berlinie.  ................................................................. 

  Ten dom jest stary.  ................................................................. 

  On jest elektrykiem.  ................................................................. 

  Podstawa współpracy jest dobra.  ................................................................. 

  Jaki to rodzaj urządzenia? ................................................................. 

  Czy to jest mięso wieprzowe? ................................................................. 

  Jestem piekarzem.  ................................................................. 

  Lidl jest fundacją.  ................................................................. 

  Jestem przygotowany ................................................................. 

  Jestem szczęśliwy.  ................................................................. 

  On jest Japończykiem.  ................................................................. 

  To jest bardzo wygodne.  ................................................................. 

  Zetrę tablicę.  ................................................................. 

  To jest bardzo wygodne.  ................................................................. 

  Czy jest tam jeszcze kiełbasa? ................................................................. 

  Papryka jest zdrowa.  ................................................................. 
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  Jest bardzo smutny.  ................................................................. 

  Już prawie skończyłem.  ................................................................. 

  Ta książka jest po prostu przepiękna.  ................................................................. 

  On jest moim trenerem.  ................................................................. 

  Jestem bardzo zajęty.  ................................................................. 

  Na dworze jest zimno.  ................................................................. 

  Jestem tutaj obcy.  ................................................................. 

  A co potem? ................................................................. 

  Co to za rośliny? ................................................................. 

  On jest w niebezpieczeństwie.  ................................................................. 

  Kolor jest na zewnątrz i wewnątrz.  ................................................................. 

  To nie jest normalne. ................................................................. 

  On jest bardzo uprzejmy.  ................................................................. 

  To jest ten artysta.  ................................................................. 

  Co to za rozmiar? ................................................................. 

  Jest bardzo udany.  ................................................................. 
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006.03_Lekcja 01 – Czasownik SEIN – Być_klucz 

  Jest bardzo bogaty.    Er ist sehr reich. 

  To jest ciemnosniebieski.    Es ist dunkelblau. 

  On jest martwy.    Er ist tot. 

  Nie jestem blondynem.    Ich bin nicht blond. 

  Święta Bożego Narodzenia są grudniu.    Weihnachten ist im Dezember. 

  Czy te spodnie są nowe?   Ist die Hose neu? 

  To jest szkoda.    Das ist Schade. 

  Czy to jest niewyobrażalne?   Ist es unvorstellbar? 

  Wrócił.    Er ist wieder da. 

  Widocznie jest Pan tutaj nowy.    Offenbar sind Sie neu hier. 

  Rosyjski jest łatwy.    Russisch ist leicht. 

  On jest jeszcze uczniem.    Er ist noch Azubi. 

  Dokumentacja nie jest kompletna.    Die Dokumentation ist nicht komplett. 

  Hiszpański jest bardzo trudny.    Spanisch ist sehr schwer. 

  Jaka jest dziś data?   Welches Datum ist heute? 

  Jestem wegetarianinem.    Ich bin Vegetarier. 

  Jest czas na przekąskę.    Es ist Brotzeit. 

  Małżeństwo jest związkiem na całe życie.    Die Ehe ist der Bund fürs Leben. 

  Jest bardzo staromodny.    Er ist sehr altmodisch. 

  To jest normalne.   Das ist normal. 

  Jestem mechanikiem samochodowym.    Ich bin Automechaniker. 
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  Marketing jest genialny.    Das Marketing ist genial. 

  Na dworze jest ciemno.    Draußen ist es dunkel. 

  Wiosna jest tutaj.    Der Frühling ist da. 

  W jakiej skali jest ten model?   In welchen Maßstab ist das Modell? 

  Pierwszy raz jestem w Berlinie.    Ich bin das erste Mal in Berlin. 

  Ten dom jest stary.    Das Haus ist alt. 

  On jest elektrykiem.    Er ist Elektriker. 

  Podstawa współpracy jest dobra.    Die Basis für eine Zusammenarbeit ist gut. 

  Jaki to rodzaj urządzenia?   Was für ein Gerät ist das? 

  Czy to jest mięso wieprzowe?   Ist das Schweinefleisch? 

  Jestem piekarzem.    Ich bin Bäcker. 

  Lidl jest fundacją.    Lidl ist eine Stiftung. 

  Jestem przygotowany   Ich bin bereit. 

  Jestem szczęśliwy.    Ich bin glücklich. 

  On jest Japończykiem.    Er ist Japaner. 

  To jest bardzo wygodne.    Das ist sehr günstig. 

  Zetrę tablicę.    Ich mache die Tafel sauber. 

  To jest bardzo wygodne.    Das ist sehr bequem. 

  Czy jest tam jeszcze kiełbasa?   Ist noch mehr Wurst da? 

  Papryka jest zdrowa.    Paprika ist gesund. 

  Jest bardzo smutny.    Er ist sehr traurig. 
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  Już prawie skończyłem.    Ich bin fast fertig. 

  Ta książka jest po prostu przepiękna.    Das Buch ist einfach wunderschön. 

  On jest moim trenerem.    Er ist mein Trainer. 

  Jestem bardzo zajęty.    Ich bin sehr beschäftigt. 

  Na dworze jest zimno.    Draußen ist es kalt. 

  Jestem tutaj obcy.    Ich bin fremd hier. 

  A co potem?   Und was dann? 

  Co to za rośliny?   Was sind das für Pflanzen? 

  On jest w niebezpieczeństwie.    Er ist in Gefahr. 

  Kolor jest na zewnątrz i wewnątrz.    Die Farbe ist für außen und innen. 

  To nie jest normalne.   Das ist nicht normal. 

  On jest bardzo uprzejmy.    Er ist sehr höflich. 

  To jest ten artysta.    Das ist der Künstler. 

  Co to za rozmiar?   Was ist das für eine Größe? 

  Jest bardzo udany.    Er ist sehr erfolgreich. 
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007_Lekcja 02_Odmiana czasowników regularnych _ Słownictwo - słuchaj! 

  Mut, der   odwaga 

  Genehmigung, die   zezwolenie 

  hören - ich höre, du hörst, er hört, wir hören, 
ihr hört, sie hören 

  słyszeć.  

  Juni, der   czerwiec 

  Qualitätskontrolle, die   kontrola jakości 

  allerdings   wprawdzie 

  häufig   często 

  Oktober, der   październik 

  heißen   nazywać się, znaczyć 

  Rückgang , der   spadek 

  weniger   mniej 

  Bürger, der   obywatel 

  lauten   brzmieć 

  Hals, der   szyja 

  ausländische   zagraniczne 

  Mai   maj 

  bekommen - ich bekomme, du bekommst, er 
bekommt, wir bekommen, ihr bekommt, sie 
bekommen 

  dostać- ja dostaję, ty dostajesz, on ona ono 
dostaje, my dostajemy, wy dostajecie, oni one 
dostają 

  natürlich   oczywiście 

  Dienstag, der   wtorek 
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  Taxifahrer, der   taksówkarz 

  unter anderem   między innymi 

  mindestens   co najmniej 

  spazieren gehen, spazieren gegangen   iść na spacer 

  November, der   listopad 

  üben   ćwiczyć 

  gern haben   lubić 

  besitzen   posiadać, mieć 

  Medikament, das   lek 

  oben   na górze 

  Skifahren, das   jazda na łyżwach 

  Apfel, der   jabłko 

  März, der   marzec 

  Möbel, das   meble 

  Besichtigung, die   zwiedzanie 

  genauso   również 

  etwas   coś 

  Juli, der   lipiec 

  Violine, die   skrzypce 

  Schicksal, das   przeznaczenie 

  hauptsächlich   głównie 
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  trainieren   trenować 

  gerade   już 

  relativ   względnie 

  oft   często 

  zusätzlich   dodatkowy 

  Apfelkuchen, der   szarlotka 

  Verlag, der   wydawnictwo 

  Rücken, der   plecy 

  Anwendung, die   aplikacja, zastosowanie 

  Rechte, die   prawa 

  Halsschmerzen, die   bóle gardła 

  Kurs, der   kurs 

  Schluss machen   zakończyć 

  Turm, der, ü-e   wieża 

  Bratwurst, die   kiełbasa 

  gleich   zaraz 

  feiern   świętować 

  erneut   ponownie 

  September, der   wrzesień 

  Kosmetik, die   kosmetyki 

  später   później 
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  wissen - ich weiß, du weißt, er weiß, wir 
wissen, ihr wisst, sie wissen 

  wiedzieć- ja wiem, ty wiesz, on ona ono wie, 
my wiemy, wy wiecie, oni one wiedzą 

  produzieren   produkować 

  Hunger, der   głód 

  drin, (sein)   wewnątrz (być) 

 

008_Lekcja 02_Odmiana czasowników regularnych_ Słownictwo - przetłumacz! 

  plecy   Rücken, der 

  często   häufig 

  wtorek   Dienstag, der 

  jabłko   Apfel, der 

  listopad   November, der 

  kosmetyki   Kosmetik, die 

  zwiedzanie   Besichtigung, die 

  między innymi   unter anderem 

  dostać- ja dostaję, ty dostajesz, on ona ono 
dostaje, my dostajemy, wy dostajecie, oni one 
dostają 

  bekommen - ich bekomme, du bekommst, er 
bekommt, wir bekommen, ihr bekommt, sie 
bekommen 

  dodatkowy   zusätzlich 

  bóle gardła   Halsschmerzen, die 

  aplikacja, zastosowanie   Anwendung, die 

  kiełbasa   Bratwurst, die 

  lipiec   Juli, der 

  obywatel   Bürger, der 
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  produkować   produzieren 

  taksówkarz   Taxifahrer, der 

  posiadać, mieć   besitzen 

  ćwiczyć   üben 

  przeznaczenie   Schicksal, das 

  szyja   Hals, der 

  trenować   trainieren 

  co najmniej   mindestens 

  jazda na łyżwach   Skifahren, das 

  odwaga   Mut, der 

  wieża   Turm, der, ü-e 

  iść na spacer   spazieren gehen, spazieren gegangen 

  maj   Mai 

  nazywać się, znaczyć   heißen 

  szarlotka   Apfelkuchen, der 

  marzec   März, der 

  spadek   Rückgang , der 

  prawa   Rechte, die 

  brzmieć   lauten 

  już   gerade 

  oczywiście   natürlich 
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  ponownie   erneut 

  również   genauso 

  często   oft 

  wydawnictwo   Verlag, der 

  wrzesień   September, der 

  skrzypce   Violine, die 

  mniej   weniger 

  zakończyć   Schluss machen 

  względnie   relativ 

  głód   Hunger, der 

  meble   Möbel, das 

  lubić   gern haben 

  czerwiec   Juni, der 

  zagraniczne   ausländische 

  zezwolenie   Genehmigung, die 

  wiedzieć- ja wiem, ty wiesz, on ona ono wie, 
my wiemy, wy wiecie, oni one wiedzą 

  wissen - ich weiß, du weißt, er weiß, wir 
wissen, ihr wisst, sie wissen 

  coś   etwas 

  słyszeć.    hören - ich höre, du hörst, er hört, wir hören, 
ihr hört, sie hören 

  później   später 

  świętować   feiern 
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  kontrola jakości   Qualitätskontrolle, die 

  lek   Medikament, das 

  wprawdzie   allerdings 

  zaraz   gleich 

  na górze   oben 

  głównie   hauptsächlich 

  październik   Oktober, der 

  kurs   Kurs, der 

  wewnątrz (być)   drin, (sein) 
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009_Lekcja 02_Odmiana czasowników regularnych_ wyjaśnienie 
 

Najpierw zapoznamy się z czasownikiem HABEN – mieć 

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

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

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

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

 

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

 

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

 

er   on    sie     komm   -en oni przyjdą 

sie     komm   -t  ona przyjdzie 

es   ono    Sie     komm   -en Pan przyjdzie 

 

 Sie kommen gleich.                                      (Oni) przyjdą zaraz.   

 

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

 

 Wir kommen nicht.                                             My nie przyjdziemy. 

 

            Kommt ihr bald?                                           
 Czy przyjdziecie wcześnie? 
 

Wann kommst du nach Hause?                                       Kiedy przyjdziesz do domu?                 
 

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

Ich arbeite Ja pracuję  

Du arbeitest Ty pracujesz 

Er arbeitet On pracuje 

Wir arbeiten My pracujemy 

Ihr arbeitet Wy pracujecie 
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Sie arbeiten Oni pracują 

 

Proszę przećwiczyć:  

Er arbeitet nicht .     On nie pracuje. 

Wo arbeiten Sie?     Gdzie pracujecie?  

Wo arbeitet ihr, Jungs?     Gdzie pracujecie chłopcy? 

Verstehst du?      Czy rozumiesz? 

Wo gehen wir hin?     Dokąd idziemy? 

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

  Was hörst du?   Co słyszysz? 

  Ich habe Schnupfen.   Mam katar.  

  Gehen wir spazieren?   Czy idziemy na spacer? 

  Das Medikament wirkt gut.   Ten lek dobrze działa.  

  Ich habe Rückenschmerzen.   Mam ból pleców. 

  Sie produzieren den Film in Berlin.   Ten film produkują w Berlinie.  

  Ich habe die Genehmigung.   Mam zezwolenie.  

  Gehen wir Skifahren?   Idziemy pojeździć na łyżwach? 

  Jeder erwachsene Bürger hat ein Wahlrecht.   Każdy dorosły obywatel ma prawo wyborcze.  

  Dort steht ein Turm.   Tam stoi wieża.  

  Ich gehe Möbel kaufen.   Idę kupić meble.  

  Machen wir eine Schloss Besichtigung?   Czy wybierzemy się na zwiedzanie zamku? 

  Ich habe Schmerzen im Rücken.   Mam ból w plecach.  

  Ich kenne meine Rechte.   Znam swoje prawa.  

  Ich benutze keine Kosmetik.   Nie używam kosmetyków.  

  Er hat Mut.   Ma odwagę.  

  Ich mache Marmelade gern selbst.   Chętnie robię sama marmolady.  

  Er bekommt Taschengeld.   Dostaje kieszonkowe.  

  Ich habe Kopfschmerzen.   Mam bóle głowy.  

  Wie funktioniert die Anwendung?   Jak działa ta aplikacja? 

  Das ist Schicksal.   To jest przeznaczenie. 
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  Diese Figuren sammele ich.   Zbieram takie figury.  

  November kommt vor Dezember.   Listopad jest przed grudniem.  

  Ich versuche es erneut.   Spróbuję jeszcze raz.  

  Das sehe ich oft.   Często to widzę.  

  Ich mache Spaghetti mit Tomatensoße.   Robię spagetti z sosem pomidorowym.  

  Welcher Verlag druckt das Buch?   Które wydawnictwo drukuje tę książkę? 

  Wir beobachten einen Rückgang bei den 
Bestellungen. 

  Obserwujemy spadek zamówień.  

  Ich esse hauptsächlich Obst und Gemüse.   Jem głównie owoce i warzywa.  

  Welchen Kurs segeln wir?   Jaki obierzemy kurs? 

  Das kostet mindestens 10 Euro.   To kosztuje co najmniej 10 euro.  

  Sie kommt gerade.   Ona już idzie.  

  Das ist relativ genau.   To jest względnie dokładne.  

  Wie lautet Ihre Nummer?   Jaki jest Pański numer?  

  Ich habe es nicht nötig.   Nie potrzebuję tego.  

  Ich komme gleich.   Zaraz przyjdę.  

  Ich bin genauso begierig.   Również jestem podekscytowany.  

  Wir beliefern ausländische Firmen.   Dostarczamy firmom zagranicznym.  

  Ich weiß es nicht.   Nie wiem tego.  

  März kommt vor April.   Marzec jest przed kwietniem.  

  Ich mache die Qualitätskontrolle.   Robię kontrolę jakości.  

  Ich gehe seit einiger Zeit häufig zum Sport.   Od jakiegoś czasu często uprawiam sport.  
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  Ich komme später.   Przyjdę później.  

  Ich backe Apfelkuchen.   Piekę szarlotkę.  

  Gehen wir heute feiern?   Czy idziemy dziś świętować? 

  Kostet das etwas zusätzlich?   Czy są jakieś dodatkowe koszty? 

  Ich verstehe nichts.   Niczego nie rozumiem.  

  Das kostet weniger   To kosztuje mniej.  

  Ich kaufe noch eine Tafel Schokolade.   Kupię jeszcze tabliczkę czekolady.  

  Welchen Kurs segeln wir?   Jaki obierzemy kurs? 

  Juli kommt vor August.   Lipiec nadchodzi przed sierpniem.  

  Ich gehe, allerdings nicht gern.   Idę, wprawdzie, niechętnie. 

  Besitzt du ein Auto?   Masz samochód? 

  Haben Sie Halsschmerzen?   Czy masz ból gardła? 

  Ich pflücke Äpfel.   Rwę jabłka.  

  Ich habe im Monat Mai Geburtstag.   W miesiącu maju mam urodziny.  

  Was heißt das?   Co to znaczy? 

  Ich habe Hunger.   Jestem głodny.  

  Ich spiele Violine.   Gram na skrzypcach.  

  Wir brauchen etwas anderes.   Potrzebujemy czegoś innego.  

  Ich habe deinen Namen so gern.   Tak bardzo lubię twoje imię. 

  Wir machen Schluss.   Zakończmy to.  

  Juni kommt vor Juli.   Czerwiec nadchodzi przed lipcem.  
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  Vor Mittwoch kommt Dienstag.   Przed środą jest wtorek.  

  Hast du auch Weißbrot?   Masz też biały chleb? 

  Er arbeitet als Taxifahrer in München.   Pracuje jako taksówkarz w Monachium.  

  Ich koche noch Reis.   Gotuję jeszcze ryż.  

  Ich habe diese Woche viel Stress.   W tym tygodniu mam dużo stresu.  

  Ich gehe trainieren.   Idę trenować.  

  September kommt vor Oktober.   Wrzesień przychodzi przed październikiem.  

  Ich habe Halsschmerzen.   Mam bóle gardła.  

  Wir haben unter anderem auch Wein.   Między innymi mamy też wino.  

  Natürlich komme ich.   Oczywiście, przyjdę.  

  Oktober kommt nach September.   Październik jest po wrześniu.  

  Hier herrscht Chaos.   Tu panuje chaos.  

  Ich liebe deutsche Bratwurst.   Lubię niemiecka pieczoną kiełbasę.  

  Übung macht Meister.   Ćwiczenie czyni mistrza.  

  Wir gehen zusammen.   Jedziemy razem.  

  Ich schlafe oben.   Śpię na górze.  

  Ich warte drin.   Czekam wewnątrz.  

 

011_Lekcja 02_Odmiana czasowników regularnych_ Ćwiczenia sprawdzające - 
przetłumacz! 

  Marzec jest przed kwietniem.    März kommt vor April. 

  Co to znaczy?   Was heißt das? 

  To kosztuje mniej.    Das kostet weniger 
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  W tym tygodniu mam dużo stresu.    Ich habe diese Woche viel Stress. 

  Czerwiec nadchodzi przed lipcem.    Juni kommt vor Juli. 

  Mam ból w plecach.    Ich habe Schmerzen im Rücken. 

  Lubię niemiecka pieczoną kiełbasę.    Ich liebe deutsche Bratwurst. 

  Które wydawnictwo drukuje tę książkę?   Welcher Verlag druckt das Buch? 

  Lipiec nadchodzi przed sierpniem.    Juli kommt vor August. 

  Oczywiście, przyjdę.    Natürlich komme ich. 

  Jaki obierzemy kurs?   Welchen Kurs segeln wir? 

  Śpię na górze.    Ich schlafe oben. 

  Zakończmy to.    Wir machen Schluss. 

  Znam swoje prawa.    Ich kenne meine Rechte. 

  Często to widzę.    Das sehe ich oft. 

  Nie wiem tego.    Ich weiß es nicht. 

  Zaraz przyjdę.    Ich komme gleich. 

  W miesiącu maju mam urodziny.    Ich habe im Monat Mai Geburtstag. 

  Gotuję jeszcze ryż.    Ich koche noch Reis. 

  Kupię jeszcze tabliczkę czekolady.    Ich kaufe noch eine Tafel Schokolade. 

  Idę, wprawdzie, niechętnie.   Ich gehe, allerdings nicht gern. 

  Tam stoi wieża.    Dort steht ein Turm. 

  To jest przeznaczenie.   Das ist Schicksal. 

  Również jestem podekscytowany.    Ich bin genauso begierig. 
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  Od jakiegoś czasu często uprawiam sport.    Ich gehe seit einiger Zeit häufig zum Sport. 

  Mam bóle głowy.    Ich habe Kopfschmerzen. 

  Jestem głodny.    Ich habe Hunger. 

  Nie używam kosmetyków.    Ich benutze keine Kosmetik. 

  Pracuje jako taksówkarz w Monachium.    Er arbeitet als Taxifahrer in München. 

  Przyjdę później.    Ich komme später. 

  Przed środą jest wtorek.    Vor Mittwoch kommt Dienstag. 

  Czy idziemy dziś świętować?   Gehen wir heute feiern? 

  Rwę jabłka.    Ich pflücke Äpfel. 

  Jedziemy razem.    Wir gehen zusammen. 

  Masz samochód?   Besitzt du ein Auto? 

  Jem głównie owoce i warzywa.    Ich esse hauptsächlich Obst und Gemüse. 

  Piekę szarlotkę.    Ich backe Apfelkuchen. 

  To jest względnie dokładne.    Das ist relativ genau. 

  Dostarczamy firmom zagranicznym.    Wir beliefern ausländische Firmen. 

  Czy idziemy na spacer?   Gehen wir spazieren? 

  Ten lek dobrze działa.    Das Medikament wirkt gut. 

  Jak działa ta aplikacja?   Wie funktioniert die Anwendung? 

  Chętnie robię sama marmolady.    Ich mache Marmelade gern selbst. 

  Każdy dorosły obywatel ma prawo wyborcze.    Jeder erwachsene Bürger hat ein Wahlrecht. 

  Obserwujemy spadek zamówień.    Wir beobachten einen Rückgang bei den 
Bestellungen. 
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  Idę kupić meble.    Ich gehe Möbel kaufen. 

  Dostaje kieszonkowe.    Er bekommt Taschengeld. 

  Między innymi mamy też wino.    Wir haben unter anderem auch Wein. 

  Idę trenować.    Ich gehe trainieren. 

  Wrzesień przychodzi przed październikiem.    September kommt vor Oktober. 

  Listopad jest przed grudniem.    November kommt vor Dezember. 

  Co słyszysz?   Was hörst du? 

  Potrzebujemy czegoś innego.    Wir brauchen etwas anderes. 

  Czy wybierzemy się na zwiedzanie zamku?   Machen wir eine Schloss Besichtigung? 

  Mam bóle gardła.    Ich habe Halsschmerzen. 

  Tak bardzo lubię twoje imię.   Ich habe deinen Namen so gern. 

  Masz też biały chleb?   Hast du auch Weißbrot? 

  Ma odwagę.    Er hat Mut. 

  Nie potrzebuję tego.    Ich habe es nicht nötig. 

  Zbieram takie figury.    Diese Figuren sammele ich. 

  Robię spagetti z sosem pomidorowym.    Ich mache Spaghetti mit Tomatensoße. 

  Październik jest po wrześniu.    Oktober kommt nach September. 

  Mam katar.    Ich habe Schnupfen. 

  Czy są jakieś dodatkowe koszty?   Kostet das etwas zusätzlich? 

  Gram na skrzypcach.    Ich spiele Violine. 

  Ćwiczenie czyni mistrza.    Übung macht Meister. 
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  Czy masz ból gardła?   Haben Sie Halsschmerzen? 

  Ona już idzie.    Sie kommt gerade. 

  Idziemy pojeździć na łyżwach?   Gehen wir Skifahren? 

  To kosztuje co najmniej 10 euro.    Das kostet mindestens 10 Euro. 

  Robię kontrolę jakości.    Ich mache die Qualitätskontrolle. 

  Spróbuję jeszcze raz.    Ich versuche es erneut. 

  Tu panuje chaos.    Hier herrscht Chaos. 

  Jaki obierzemy kurs?   Welchen Kurs segeln wir? 

  Jaki jest Pański numer?    Wie lautet Ihre Nummer? 

  Ten film produkują w Berlinie.    Sie produzieren den Film in Berlin. 

  Mam zezwolenie.    Ich habe die Genehmigung. 

  Mam ból pleców.   Ich habe Rückenschmerzen. 

  Niczego nie rozumiem.    Ich verstehe nichts. 

  Czekam wewnątrz.    Ich warte drin. 

 

012.00_Lekcja 02_Odmiana czasowników regularnych_wysłuchaj po niemiecku! 

  Wie lautet Ihre Nummer?   Jaki jest Pański numer?  

  Welchen Kurs segeln wir?   Jaki obierzemy kurs? 

  Ich habe es nicht nötig.   Nie potrzebuję tego.  

  Oktober kommt nach September.   Październik jest po wrześniu.  

  Ich habe Schnupfen.   Mam katar.  

  Ich mache Spaghetti mit Tomatensoße.   Robię spagetti z sosem pomidorowym.  
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  Ich verstehe nichts.   Niczego nie rozumiem.  

  Das ist relativ genau.   To jest względnie dokładne.  

  Ich habe Schmerzen im Rücken.   Mam ból w plecach.  

  März kommt vor April.   Marzec jest przed kwietniem.  

  Ich habe Rückenschmerzen.   Mam ból pleców. 

  Juni kommt vor Juli.   Czerwiec nadchodzi przed lipcem.  

  Vor Mittwoch kommt Dienstag.   Przed środą jest wtorek.  

  Ich backe Apfelkuchen.   Piekę szarlotkę.  

  Wir brauchen etwas anderes.   Potrzebujemy czegoś innego.  

  Juli kommt vor August.   Lipiec nadchodzi przed sierpniem.  

  Übung macht Meister.   Ćwiczenie czyni mistrza.  

  Sie produzieren den Film in Berlin.   Ten film produkują w Berlinie.  

  September kommt vor Oktober.   Wrzesień przychodzi przed październikiem.  

  Wir beliefern ausländische Firmen.   Dostarczamy firmom zagranicznym.  

  Wie funktioniert die Anwendung?   Jak działa ta aplikacja? 

  Ich gehe seit einiger Zeit häufig zum Sport.   Od jakiegoś czasu często uprawiam sport.  

  Das kostet mindestens 10 Euro.   To kosztuje co najmniej 10 euro.  

  Natürlich komme ich.   Oczywiście, przyjdę.  

  Wir beobachten einen Rückgang bei den 
Bestellungen. 

  Obserwujemy spadek zamówień.  

  Ich spiele Violine.   Gram na skrzypcach.  

  Was heißt das?   Co to znaczy? 
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  Er hat Mut.   Ma odwagę.  

  Ich pflücke Äpfel.   Rwę jabłka.  

  Ich habe die Genehmigung.   Mam zezwolenie.  

  Ich gehe Möbel kaufen.   Idę kupić meble.  

  Ich schlafe oben.   Śpię na górze.  

  Ich mache Marmelade gern selbst.   Chętnie robię sama marmolady.  

  Ich weiß es nicht.   Nie wiem tego.  

  Er arbeitet als Taxifahrer in München.   Pracuje jako taksówkarz w Monachium.  

  Ich habe deinen Namen so gern.   Tak bardzo lubię twoje imię. 

  Das Medikament wirkt gut.   Ten lek dobrze działa.  

  Jeder erwachsene Bürger hat ein Wahlrecht.   Każdy dorosły obywatel ma prawo wyborcze.  

  Ich versuche es erneut.   Spróbuję jeszcze raz.  

  Ich habe diese Woche viel Stress.   W tym tygodniu mam dużo stresu.  

  Ich esse hauptsächlich Obst und Gemüse.   Jem głównie owoce i warzywa.  

  Er bekommt Taschengeld.   Dostaje kieszonkowe.  

  Was hörst du?   Co słyszysz? 

  Ich habe im Monat Mai Geburtstag.   W miesiącu maju mam urodziny.  

  Ich habe Hunger.   Jestem głodny.  

  Hier herrscht Chaos.   Tu panuje chaos.  

  Ich kenne meine Rechte.   Znam swoje prawa.  

  Machen wir eine Schloss Besichtigung?   Czy wybierzemy się na zwiedzanie zamku? 
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  Ich komme gleich.   Zaraz przyjdę.  

  Welcher Verlag druckt das Buch?   Które wydawnictwo drukuje tę książkę? 

  Ich gehe, allerdings nicht gern.   Idę, wprawdzie, niechętnie. 

  Besitzt du ein Auto?   Masz samochód? 

  Ich habe Halsschmerzen.   Mam bóle gardła.  

  Ich habe Kopfschmerzen.   Mam bóle głowy.  

  November kommt vor Dezember.   Listopad jest przed grudniem.  

  Welchen Kurs segeln wir?   Jaki obierzemy kurs? 

  Gehen wir spazieren?   Czy idziemy na spacer? 

  Ich benutze keine Kosmetik.   Nie używam kosmetyków.  

  Wir gehen zusammen.   Jedziemy razem.  

  Wir haben unter anderem auch Wein.   Między innymi mamy też wino.  

  Ich kaufe noch eine Tafel Schokolade.   Kupię jeszcze tabliczkę czekolady.  

  Das sehe ich oft.   Często to widzę.  

  Hast du auch Weißbrot?   Masz też biały chleb? 

  Dort steht ein Turm.   Tam stoi wieża.  

  Ich komme später.   Przyjdę później.  

  Ich gehe trainieren.   Idę trenować.  

  Gehen wir heute feiern?   Czy idziemy dziś świętować? 

  Haben Sie Halsschmerzen?   Czy masz ból gardła? 

  Gehen wir Skifahren?   Idziemy pojeździć na łyżwach? 
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  Diese Figuren sammele ich.   Zbieram takie figury.  

  Wir machen Schluss.   Zakończmy to.  

  Ich liebe deutsche Bratwurst.   Lubię niemiecka pieczoną kiełbasę.  

  Sie kommt gerade.   Ona już idzie.  

  Das ist Schicksal.   To jest przeznaczenie. 

  Ich mache die Qualitätskontrolle.   Robię kontrolę jakości.  

  Das kostet weniger   To kosztuje mniej.  

  Ich koche noch Reis.   Gotuję jeszcze ryż.  

  Ich bin genauso begierig.   Również jestem podekscytowany.  

  Kostet das etwas zusätzlich?   Czy są jakieś dodatkowe koszty? 

  Ich warte drin.   Czekam wewnątrz.  
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Kostet das etwas zusätzlich? Ich weiß es nicht. Er bekommt Taschengeld. 

Was hörst du? 
Ich habe deinen Namen so 

gern. 
Wie lautet Ihre Nummer? 

Ich habe es nicht nötig. Was heißt das? Ich gehe Möbel kaufen. 

Dort steht ein Turm. 
Machen wir eine Schloss 

Besichtigung? 
Wir beliefern ausländische 

Firmen. 

Ich komme später. 
Vor Mittwoch kommt 

Dienstag. 
Ich habe im Monat Mai 

Geburtstag. 

Ich komme gleich. März kommt vor April. Juni kommt vor Juli. 
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Dostaje kieszonkowe.  Nie wiem tego.  
Czy są jakieś dodatkowe 

koszty? 

Jaki jest Pański numer?  Tak bardzo lubię twoje imię. Co słyszysz? 

Idę kupić meble.  Co to znaczy? Nie potrzebuję tego.  

Dostarczamy firmom 
zagranicznym.  

Czy wybierzemy się na 
zwiedzanie zamku? 

Tam stoi wieża.  

W miesiącu maju mam 
urodziny.  

Przed środą jest wtorek.  Przyjdę później.  

Czerwiec nadchodzi przed 
lipcem.  

Marzec jest przed 
kwietniem.  

Zaraz przyjdę.  
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September kommt vor 
Oktober. 

Oktober kommt nach 
September. 

Juli kommt vor August. 

November kommt vor 
Dezember. 

Ich benutze keine Kosmetik. Ich habe Rückenschmerzen. 

Haben Sie Halsschmerzen? Ich habe Halsschmerzen. Ich habe Kopfschmerzen. 

Das Medikament wirkt gut. Ich habe Schnupfen. Ich habe Hunger. 

Ich pflücke Äpfel. Ich backe Apfelkuchen. Ich liebe deutsche Bratwurst. 

Ich mache Marmelade gern 
selbst. 

Ich koche noch Reis. 
Ich kaufe noch eine Tafel 

Schokolade. 
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Lipiec nadchodzi przed 
sierpniem.  

Październik jest po wrześniu.  
Wrzesień przychodzi przed 

październikiem.  

Mam ból pleców. Nie używam kosmetyków.  
Listopad jest przed 

grudniem.  

Mam bóle głowy.  Mam bóle gardła.  Czy masz ból gardła? 

Jestem głodny.  Mam katar.  Ten lek dobrze działa.  

Lubię niemiecka pieczoną 
kiełbasę.  

Piekę szarlotkę.  Rwę jabłka.  

Kupię jeszcze tabliczkę 
czekolady.  

Gotuję jeszcze ryż.  
Chętnie robię sama 

marmolady.  
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Ich mache Spaghetti mit 
Tomatensoße. 

Hast du auch Weißbrot? Ich verstehe nichts. 

Ich gehe, allerdings nicht 
gern. 

Sie kommt gerade. Das sehe ich oft. 

Ich versuche es erneut. 
Wir haben unter anderem 

auch Wein. 
Ich schlafe oben. 

Ich gehe seit einiger Zeit 
häufig zum Sport. 

Welchen Kurs segeln wir? Welchen Kurs segeln wir? 

Wie funktioniert die 
Anwendung? 

Ich mache die 
Qualitätskontrolle. 

Er arbeitet als Taxifahrer in 
München. 

Wir beobachten einen 
Rückgang bei den 

Bestellungen. 
Ich habe die Genehmigung. Wir gehen zusammen. 
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Niczego nie rozumiem.  Masz też biały chleb? 
Robię spagetti z sosem 

pomidorowym.  

Często to widzę.  Ona już idzie.  Idę, wprawdzie, niechętnie. 

Śpię na górze.  
Między innymi mamy też 

wino.  
Spróbuję jeszcze raz.  

Jaki obierzemy kurs? Jaki obierzemy kurs? 
Od jakiegoś czasu często 

uprawiam sport.  

Pracuje jako taksówkarz w 
Monachium.  

Robię kontrolę jakości.  Jak działa ta aplikacja? 

Jedziemy razem.  Mam zezwolenie.  
Obserwujemy spadek 

zamówień.  
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Jeder erwachsene Bürger hat 
ein Wahlrecht. 

Ich habe diese Woche viel 
Stress. 

Das ist Schicksal. 

Ich kenne meine Rechte. 
Ich habe Schmerzen im 

Rücken. 
Das kostet weniger 

Das kostet mindestens 10 
Euro. 

Das ist relativ genau. 
Ich esse hauptsächlich Obst 

und Gemüse. 

Ich bin genauso begierig. Ich gehe trainieren. Übung macht Meister. 

Ich spiele Violine. Gehen wir Skifahren? Gehen wir spazieren? 

Welcher Verlag druckt das 
Buch? 

Gehen wir heute feiern? Diese Figuren sammele ich. 
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To jest przeznaczenie. 
W tym tygodniu mam dużo 

stresu.  
Każdy dorosły obywatel ma 

prawo wyborcze.  

To kosztuje mniej.  Mam ból w plecach.  Znam swoje prawa.  

Jem głównie owoce i 
warzywa.  

To jest względnie dokładne.  
To kosztuje co najmniej 10 

euro.  

Ćwiczenie czyni mistrza.  Idę trenować.  
Również jestem 

podekscytowany.  

Czy idziemy na spacer? 
Idziemy pojeździć na 

łyżwach? 
Gram na skrzypcach.  

Zbieram takie figury.  
Czy idziemy dziś 

świętować? 
Które wydawnictwo drukuje 

tę książkę? 
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Sie produzieren den Film in 
Berlin. 

Wir brauchen etwas anderes. Hier herrscht Chaos. 

Natürlich komme ich. Besitzt du ein Auto? Wir machen Schluss. 

Er hat Mut. Ich warte drin. -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  
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Tu panuje chaos.  Potrzebujemy czegoś innego.  
Ten film produkują w 

Berlinie.  

Zakończmy to.  Masz samochód? Oczywiście, przyjdę.  

-  Czekam wewnątrz.  Ma odwagę.  
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  Jedziemy razem.  ................................................................. 

  Mam zezwolenie.  ................................................................. 

  Nie używam kosmetyków.  ................................................................. 

  Zakończmy to.  ................................................................. 

  Spróbuję jeszcze raz.  ................................................................. 

  Ma odwagę.  ................................................................. 

  Mam ból w plecach.  ................................................................. 

  Śpię na górze.  ................................................................. 

  Czy masz ból gardła? ................................................................. 

  Gram na skrzypcach.  ................................................................. 

  Czy wybierzemy się na zwiedzanie zamku? ................................................................. 

  Idę, wprawdzie, niechętnie. ................................................................. 

  Również jestem podekscytowany.  ................................................................. 

  Niczego nie rozumiem.  ................................................................. 

  Jaki obierzemy kurs? ................................................................. 

  Czy idziemy na spacer? ................................................................. 

  W tym tygodniu mam dużo stresu.  ................................................................. 

  Robię kontrolę jakości.  ................................................................. 

  Jaki jest Pański numer?  ................................................................. 

  Czy są jakieś dodatkowe koszty? ................................................................. 

  W miesiącu maju mam urodziny.  ................................................................. 
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  Co to znaczy? ................................................................. 

  Obserwujemy spadek zamówień.  ................................................................. 

  Ćwiczenie czyni mistrza.  ................................................................. 

  Przed środą jest wtorek.  ................................................................. 

  Przyjdę później.  ................................................................. 

  Jaki obierzemy kurs? ................................................................. 

  Tu panuje chaos.  ................................................................. 

  Czekam wewnątrz.  ................................................................. 

  Kupię jeszcze tabliczkę czekolady.  ................................................................. 

  Zaraz przyjdę.  ................................................................. 

  Nie potrzebuję tego.  ................................................................. 

  Jem głównie owoce i warzywa.  ................................................................. 

  Lubię niemiecka pieczoną kiełbasę.  ................................................................. 

  Mam bóle gardła.  ................................................................. 

  Znam swoje prawa.  ................................................................. 

  Idę kupić meble.  ................................................................. 

  Zbieram takie figury.  ................................................................. 

  Chętnie robię sama marmolady.  ................................................................. 

  Które wydawnictwo drukuje tę książkę? ................................................................. 

  Potrzebujemy czegoś innego.  ................................................................. 

  To kosztuje mniej.  ................................................................. 
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  Jak działa ta aplikacja? ................................................................. 

  Czy idziemy dziś świętować? ................................................................. 

  Mam bóle głowy.  ................................................................. 

  To jest przeznaczenie. ................................................................. 

  Masz samochód? ................................................................. 

  Tam stoi wieża.  ................................................................. 

  Piekę szarlotkę.  ................................................................. 

  Czerwiec nadchodzi przed lipcem.  ................................................................. 

  Listopad jest przed grudniem.  ................................................................. 

  Co słyszysz? ................................................................. 

  Pracuje jako taksówkarz w Monachium.  ................................................................. 

  Październik jest po wrześniu.  ................................................................. 

  Mam ból pleców. ................................................................. 

  Ona już idzie.  ................................................................. 

  Oczywiście, przyjdę.  ................................................................. 

  Rwę jabłka.  ................................................................. 

  To kosztuje co najmniej 10 euro.  ................................................................. 

  Mam katar.  ................................................................. 

  Ten lek dobrze działa.  ................................................................. 

  To jest względnie dokładne.  ................................................................. 

  Masz też biały chleb? ................................................................. 
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  Każdy dorosły obywatel ma prawo wyborcze.  ................................................................. 

  Często to widzę.  ................................................................. 

  Nie wiem tego.  ................................................................. 

  Między innymi mamy też wino.  ................................................................. 

  Wrzesień przychodzi przed październikiem.  ................................................................. 

  Dostarczamy firmom zagranicznym.  ................................................................. 

  Idziemy pojeździć na łyżwach? ................................................................. 

  Od jakiegoś czasu często uprawiam sport.  ................................................................. 

  Idę trenować.  ................................................................. 

  Tak bardzo lubię twoje imię. ................................................................. 

  Marzec jest przed kwietniem.  ................................................................. 

  Dostaje kieszonkowe.  ................................................................. 

  Gotuję jeszcze ryż.  ................................................................. 

  Jestem głodny.  ................................................................. 

  Ten film produkują w Berlinie.  ................................................................. 

  Lipiec nadchodzi przed sierpniem.  ................................................................. 

  Robię spagetti z sosem pomidorowym.  ................................................................. 
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  Jedziemy razem.    Wir gehen zusammen. 

  Mam zezwolenie.    Ich habe die Genehmigung. 

  Nie używam kosmetyków.    Ich benutze keine Kosmetik. 

  Zakończmy to.    Wir machen Schluss. 

  Spróbuję jeszcze raz.    Ich versuche es erneut. 

  Ma odwagę.    Er hat Mut. 

  Mam ból w plecach.    Ich habe Schmerzen im Rücken. 

  Śpię na górze.    Ich schlafe oben. 

  Czy masz ból gardła?   Haben Sie Halsschmerzen? 

  Gram na skrzypcach.    Ich spiele Violine. 

  Czy wybierzemy się na zwiedzanie zamku?   Machen wir eine Schloss Besichtigung? 

  Idę, wprawdzie, niechętnie.   Ich gehe, allerdings nicht gern. 

  Również jestem podekscytowany.    Ich bin genauso begierig. 

  Niczego nie rozumiem.    Ich verstehe nichts. 

  Jaki obierzemy kurs?   Welchen Kurs segeln wir? 

  Czy idziemy na spacer?   Gehen wir spazieren? 

  W tym tygodniu mam dużo stresu.    Ich habe diese Woche viel Stress. 

  Robię kontrolę jakości.    Ich mache die Qualitätskontrolle. 

  Jaki jest Pański numer?    Wie lautet Ihre Nummer? 

  Czy są jakieś dodatkowe koszty?   Kostet das etwas zusätzlich? 

  W miesiącu maju mam urodziny.    Ich habe im Monat Mai Geburtstag. 



 73 

  Co to znaczy?   Was heißt das? 

  Obserwujemy spadek zamówień.    Wir beobachten einen Rückgang bei den 
Bestellungen. 

  Ćwiczenie czyni mistrza.    Übung macht Meister. 

  Przed środą jest wtorek.    Vor Mittwoch kommt Dienstag. 

  Przyjdę później.    Ich komme später. 

  Jaki obierzemy kurs?   Welchen Kurs segeln wir? 

  Tu panuje chaos.    Hier herrscht Chaos. 

  Czekam wewnątrz.    Ich warte drin. 

  Kupię jeszcze tabliczkę czekolady.    Ich kaufe noch eine Tafel Schokolade. 

  Zaraz przyjdę.    Ich komme gleich. 

  Nie potrzebuję tego.    Ich habe es nicht nötig. 

  Jem głównie owoce i warzywa.    Ich esse hauptsächlich Obst und Gemüse. 

  Lubię niemiecka pieczoną kiełbasę.    Ich liebe deutsche Bratwurst. 

  Mam bóle gardła.    Ich habe Halsschmerzen. 

  Znam swoje prawa.    Ich kenne meine Rechte. 

  Idę kupić meble.    Ich gehe Möbel kaufen. 

  Zbieram takie figury.    Diese Figuren sammele ich. 

  Chętnie robię sama marmolady.    Ich mache Marmelade gern selbst. 

  Które wydawnictwo drukuje tę książkę?   Welcher Verlag druckt das Buch? 

  Potrzebujemy czegoś innego.    Wir brauchen etwas anderes. 

  To kosztuje mniej.    Das kostet weniger 
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  Jak działa ta aplikacja?   Wie funktioniert die Anwendung? 

  Czy idziemy dziś świętować?   Gehen wir heute feiern? 

  Mam bóle głowy.    Ich habe Kopfschmerzen. 

  To jest przeznaczenie.   Das ist Schicksal. 

  Masz samochód?   Besitzt du ein Auto? 

  Tam stoi wieża.    Dort steht ein Turm. 

  Piekę szarlotkę.    Ich backe Apfelkuchen. 

  Czerwiec nadchodzi przed lipcem.    Juni kommt vor Juli. 

  Listopad jest przed grudniem.    November kommt vor Dezember. 

  Co słyszysz?   Was hörst du? 

  Pracuje jako taksówkarz w Monachium.    Er arbeitet als Taxifahrer in München. 

  Październik jest po wrześniu.    Oktober kommt nach September. 

  Mam ból pleców.   Ich habe Rückenschmerzen. 

  Ona już idzie.    Sie kommt gerade. 

  Oczywiście, przyjdę.    Natürlich komme ich. 

  Rwę jabłka.    Ich pflücke Äpfel. 

  To kosztuje co najmniej 10 euro.    Das kostet mindestens 10 Euro. 

  Mam katar.    Ich habe Schnupfen. 

  Ten lek dobrze działa.    Das Medikament wirkt gut. 

  To jest względnie dokładne.    Das ist relativ genau. 

  Masz też biały chleb?   Hast du auch Weißbrot? 
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  Każdy dorosły obywatel ma prawo wyborcze.    Jeder erwachsene Bürger hat ein Wahlrecht. 

  Często to widzę.    Das sehe ich oft. 

  Nie wiem tego.    Ich weiß es nicht. 

  Między innymi mamy też wino.    Wir haben unter anderem auch Wein. 

  Wrzesień przychodzi przed październikiem.    September kommt vor Oktober. 

  Dostarczamy firmom zagranicznym.    Wir beliefern ausländische Firmen. 

  Idziemy pojeździć na łyżwach?   Gehen wir Skifahren? 

  Od jakiegoś czasu często uprawiam sport.    Ich gehe seit einiger Zeit häufig zum Sport. 

  Idę trenować.    Ich gehe trainieren. 

  Tak bardzo lubię twoje imię.   Ich habe deinen Namen so gern. 

  Marzec jest przed kwietniem.    März kommt vor April. 

  Dostaje kieszonkowe.    Er bekommt Taschengeld. 

  Gotuję jeszcze ryż.    Ich koche noch Reis. 

  Jestem głodny.    Ich habe Hunger. 

  Ten film produkują w Berlinie.    Sie produzieren den Film in Berlin. 

  Lipiec nadchodzi przed sierpniem.    Juli kommt vor August. 

  Robię spagetti z sosem pomidorowym.    Ich mache Spaghetti mit Tomatensoße. 
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  Großbritannien   Wielka Brytania 

  Produktion, die   produkcja 

  Regierung, die   rząd 

  Reparatur, die   naprawa 

  Bund, der   pęczek 

  bauen - ich baue, du baust, er baut, wir 
bauen, ihr baut, sie bauen 

  budować 

  dieses   ten 

  Flugzeit, die   czas odlotu 

  Sieger, der   zwycięzca 

  Leben, das   życie 

  Menge, die   mnóstwo 

  Dieser   ten 

  Verantwortung, die   odpowiedzialność 

  Stuhl, der, ü-e   krzesło 

  Kinderzimmer, das   pokój dziecięcy 

  Februar, der   luty 

  Verkehr, der   ruch 

  Behandlung, die   leczenie 

  Altstadt, die   stare miasto 

  Bankangestellte, der / die   pracownik banku 
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  Lehrbuch, das, ü-er   podręcznik 

  Schlafzimmer, das   sypialnia 

  Konsequenzen, die   konsekwencje 

  Herstellung, die   produkcja 

  Fahrt, die   jazda  

  Rolle, die   rola 

  Rolle, die   rola 

  Auswahl, die   wybór 

  scheinen - ich scheine, du scheinst, er scheint, 
wir scheinen, ihr scheint, sie scheinen 

  świecić 

  Liebe , die   miłość 

  Bewohner, der   mieszkaniec 

  vorhanden   do dyspozycji 

  Touristeninformation, die   informacja turystyczna 

  Umgebung, die   środowisko 

  voll   pełny 

  Bild, das, Bilder   obraz 

  Forschung, die   praca badawcza 

  arbeiten - ich arbeite, du arbeitest, er 
arbeitet, wir arbeiten, ihr arbeitet, sie arbeiten 

  pracować 

  niemals   nigdy 

  Schreibtischlampe, die   lampa na biurko 
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  Apotheke, die   apteka 

  Instrument, das   instrument 

  Auge, das, Augen   oko 

  Vorteil, der, Vorteile   zaleta, korzyści 

  Döner Kebab, das   Kebab 

  Gelegenheit, die   okazje 

  Teil, der   część 

  Flüchtlinge, die   uchodźcy 

  Lösung, die, Lösungen   rozwiązanie 

  Verein, der   stowarzyszenie 

  Umzug, der, ü-e   przeprowadzka 

  Volk, das   lud 

  Hafen, der,, ä   port 

  Vorname, der   imię 

  Fußgängerzone, die   strefa dla pieszych 

  mittags   w południe 

  eilen   śpieszyć się  

  Herrenabteilung, die   dział męski 

  Diese   ta 

  Spiel, das, Spiele   gra 

  Gurke, die   ogórek 
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  Umkleidekabine, die   przebieralnia 

  Welt, die   świat 

  Vogel, der,-ö   ptak 

  dieser   ten 

  Fahrrad, das   rower 

  überhaupt nicht   wcale nie 

  Besprechung, die   narada 

  Umgebung, die   okolica 

  gesamt   razem 

  Schwedisch, das   szwedski 

  Beschluss, der   decyzja 

  Ball, der   piłka 

  Wohnzimmer, das   pokój gościnny 

  Operation, die   operacja 

  Familienhaus, das   dom rodzinny 

  Unternehmer, der   przedsiębiorca 

  Tasse, die   filiżanka 

  Geschäftsführer, der   prezes 

  Dauer, die   długość 

  schmecken - es schmeckt   smakować 

  nie   nigdy 
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  Bundesrepublik, die   republika federalna 

  Anbieter, der   oferujący 

  Bleistift, der   ołówek 

  Dienst, der   dyżur 

  gar   w ogóle 
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  szwedski   Schwedisch, das 

  do dyspozycji   vorhanden 

  przedsiębiorca   Unternehmer, der 

  informacja turystyczna   Touristeninformation, die 

  ptak   Vogel, der,-ö 

  piłka   Ball, der 

  produkcja   Produktion, die 

  ołówek   Bleistift, der 

  rozwiązanie   Lösung, die, Lösungen 

  czas odlotu   Flugzeit, die 

  praca badawcza   Forschung, die 

  stowarzyszenie   Verein, der 

  mieszkaniec   Bewohner, der 

  śpieszyć się    eilen 
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  dom rodzinny   Familienhaus, das 

  produkcja   Herstellung, die 

  zwycięzca   Sieger, der 

  nigdy   niemals 

  ruch   Verkehr, der 

  pracować   arbeiten - ich arbeite, du arbeitest, er 
arbeitet, wir arbeiten, ihr arbeitet, sie arbeiten 

  obraz   Bild, das, Bilder 

  ten   Dieser 

  imię   Vorname, der 

  smakować   schmecken - es schmeckt 

  mnóstwo   Menge, die 

  strefa dla pieszych   Fußgängerzone, die 

  część   Teil, der 

  okolica   Umgebung, die 

  krzesło   Stuhl, der, ü-e 

  ta   Diese 

  ten   dieses 

  wcale nie   überhaupt nicht 

  rola   Rolle, die 

  decyzja   Beschluss, der 

  pełny   voll 
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  zaleta, korzyści   Vorteil, der, Vorteile 

  sypialnia   Schlafzimmer, das 

  rower   Fahrrad, das 

  uchodźcy   Flüchtlinge, die 

  operacja   Operation, die 

  ogórek   Gurke, die 

  dział męski   Herrenabteilung, die 

  oko   Auge, das, Augen 

  rola   Rolle, die 

  prezes   Geschäftsführer, der 

  lud   Volk, das 

  nigdy   nie 

  razem   gesamt 

  lampa na biurko   Schreibtischlampe, die 

  Kebab   Döner Kebab, das 

  naprawa   Reparatur, die 

  długość   Dauer, die 

  pokój dziecięcy   Kinderzimmer, das 

  odpowiedzialność   Verantwortung, die 

  republika federalna   Bundesrepublik, die 

  wybór   Auswahl, die 
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  pęczek   Bund, der 

  życie   Leben, das 

  podręcznik   Lehrbuch, das, ü-er 

  miłość   Liebe , die 

  pracownik banku   Bankangestellte, der / die 

  ten   dieser 

  Wielka Brytania   Großbritannien 

  świecić   scheinen - ich scheine, du scheinst, er scheint, 
wir scheinen, ihr scheint, sie scheinen 

  środowisko   Umgebung, die 

  pokój gościnny   Wohnzimmer, das 

  gra   Spiel, das, Spiele 

  w południe   mittags 

  filiżanka   Tasse, die 

  okazje   Gelegenheit, die 

  apteka   Apotheke, die 

  rząd   Regierung, die 

  przeprowadzka   Umzug, der, ü-e 

  narada   Besprechung, die 

  przebieralnia   Umkleidekabine, die 

  luty   Februar, der 

  konsekwencje   Konsequenzen, die 
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  dyżur   Dienst, der 

  świat   Welt, die 

  stare miasto   Altstadt, die 

  port   Hafen, der,, ä 

  leczenie   Behandlung, die 

  oferujący   Anbieter, der 

  jazda    Fahrt, die 

  instrument   Instrument, das 

  budować   bauen - ich baue, du baust, er baut, wir 
bauen, ihr baut, sie bauen 

  w ogóle   gar 

 

  



 85 

015_Lekcja 03_Rodzajnik określony oraz nieokreślony, przeczenie KEIN _wyjaśnienie 
 

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

 

    der Mannten mężczyzna    

    die Frauta kobieta     

    das Hausten dom     

 

 Ten mężczyzna pracuje.   Der Mann arbeitet.   

 

 Ta kobieta jest tutaj.   Die Frau ist hier.    

 

 Ten dom jest nowy.   Das Haus ist neu.    

 

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

    ci mężczyźni  die Männer 

    te kobiety die Frauen 

    te dzieci die Kinder   

 

 Kim są ci mężczyźni?   Wer sind die Männer?        

 Kim są te kobiety?                                   Wer sind die Frauen? 

 

 

 

RODZAJNIK NIEOKREŚLONY 

 

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

 

   ein    Mann jakiś mężczyzna   

   eine Frau jakaś kobieta          

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

 

 Tutaj jest jakaś kobieta.  Hier ist eine Frau.      

 

 Tam stoi jakiś dom.  Da steht ein Haus.     

 

 Proszę porównać: 

  

 Dort wartet ein Mann.                   Tam czeka jakiś/jeden mężczyzna 

 Der Mann ist dein Vater.  Ten mężczyzna jest twoim ojcem 

 

   

 

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

    das Haus  ten dom  

    das Mädchen  ta dziewczyna  

    die Wohnung   to mieszkanie   itd. 

 

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

 

   ein Buch jakaś książka      Bücher jakieś książki     

 

Niektóre rzeczowniki mogą występować w zdaniu bez rodzajnika.: 

 

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

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

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

 

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

 

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

 

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

  

 kein   Mann  żaden mężczyzna  

 keine Frau  żadna kobieta                 

 kein   Kind  żadne dziecko               

 

W liczbie mnogiej używamy formy keine:  

   

 keine Bücher  żadne książki   
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016_Lekcja 03_Rodzajnik określony oraz nieokreślony, przeczenie KEIN_ Ćwiczenia 
sprawdzające - słuchaj! 

  Ich arbeite gern.   Chętnie pracuję.  

  Wo ist das Lehrbuch?   Gdzie jest ten podręcznik? 

  Der Bus ist voll.   Autobus jest pełny.  

  Das ist hellgrün.   To jest jasnozielone.  

  Das ist ein Vogel.   To jest ptak.  

  Ich bin ein Bewohner dieses Hauses.   Jestem mieszkańcem tego domu.  

  Die Welt ist schön.   Świat jest piękny.  

  Wo ist der Hafen?   Gdzie jest port? 

  Was ist der Vorteil?   Jaka jest korzyść? 

  Das spielt keine Rolle.   To nie gra żadnej roli.  

  Ich übernehme die Verantwortung.   Biorę odpowiedzialność.  

  Ich habe heute Dienst.   Dzisiaj mam dyżur.  

  Die Auswahl ist groß.   Wybór jest duży.  

  Ich kenne die Konsequenzen.   Znam konsekwencje.  

  Diese Arbeit ist toll.   Ta praca jest świetna.  

  Hast du ein Fahrrad?   Czy masz jakiś rower? 

  Wo sind die Umkleidekabinen?   Gdzie są przebieralnie? 

  Aus welcher Umgebung stammst du?   Z jakiego środowiska pochodzisz? 

  Das ist eine Tatsache!   To jest fakt! 

  Ich spiele kein Instrument.   Nie gram na żadnym instrumencie.  
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  Ich übernehme die Leitung.   Obejmuję prowadzenie.  

  Das stimmt überhaupt nicht.   To wcale nie pasuje.  

  Die Forschung ist sehr wichtig.   Praca badawcza jest bardzo ważna.  

  Das verstehe ich ganz und gar nicht.   Tego w ogóle nie rozumiem.  

  Wo ist die Touristeninformation?   Gdzie jest informacja turystyczna? 

  Er ist der Sieger.   On jest zwycięzcą.  

  Es schmeckt ausgezeichnet.   Smakuje to wyśmienicie.  

  Wie lange beträgt die Flugzeit?   Jak długi jest czas lotu? 

  Ich führe ein Tagebuch.   Prowadzę dziennik.  

  Das ist das Kinderzimmer.   To jest pokój dziecięcy.  

  Das Spiel spiele ich gern.   Lubię grać w tę grę.  

  Der Februar kommt nach Januar.   Luty nadchodzi po styczniu.  

  Das ist niemals richtig.   To nigdy nie jest dobre.  

  Wie lautet der Beschluss?   Jak brzmi decyzja? 

  Hast du ein Bild?   Czy masz obrazek? 

  Ich habe keine Schreibtischlampe.   Nie mam lampy na biurko.  

  Das ist die Gegenwart.   To jest teraźniejszość.  

  Ich brauche noch eine Gurke.   Potrzebuję jeszcze jednego ogórka.  

  Das Auge ist ein Sinnesorgan.   Oko jest organem zmysłu.  

  Der Verkehr ist schrecklich.   Ruch jest okropny.  

  Deutschland ist eine Bundesrepublik.   Niemcy są republiką federalną.  
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  Ist der Stuhl noch frei?   Czy to krzesło jest jeszcze wolne? 

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

  Ich spreche kein Schwedisch.   Nie mówię po szwedzku.  

  Wo ist eine Apotheke?   Gdzie jest jakaś apteka? 

  Hier beginnt die Fußgängerzone.   Tutaj rozpoczyna się strefa dla pieszych.  

  Ich komme mittags oft her.   Często przychodzę tu w południe.  

  Sie ist eine Bankangestellte.   Ona jest pracownikiem banku. 

  Liebe ist nur ein Wort.   Miłość to tylko słowo.  

  Er baut ein Haus.   Buduję dom.  

  Ich bin der Geschäftsführer.   Jestem prezesem. 

  Wo ist die Herrenabteilung?   Gdzie jest dział męski? 

  Ein Teil fehlt.   Brakuje jednej części.  

  Wir haben ein Familienhaus.   Mamy dom rodzinny.  

  Das eilt nicht!   Nieśpieszy się 

  Das ist ein Bund Blumen.   To jest pęczek kwiatów.  

  Liebe ist nur ein Wort.   Miłość to tylko słowo.  

  Das ist die Wirklichkeit.   Taka jest rzeczywistość.  

  Die Umgebung hier ist schön.   Tutejsza okolica jest piękna.  

  Der Ball ist rund.   Piłka jest okrągła.  

  Das ist das Schlafzimmer.   To jest sypialnia.  

  Das glaubst du nie!   Nigdy w to nie wierz.  
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  So ist das Leben.   Takie jest życie.  

  Dieser Film ist gut.   Ten film jest dobry.  

  Der Film hat eine Dauer von 90 Minuten.   Film trwa 90 minut.  

  Gehen wir ein Döner essen?   Zjemy Kebaba?  

  In Deutschland leben auch viele Flüchtlinge.   W Niemczech żyje również wielu uchodźców.  

  Wir sind das Volk.   Jesteśmy ludem.  

  Die Behandlung ist teuer.   Leczenie jest drogie. 

  Hast du eine Tasse?   Masz jakąś filiżankę? 

  Das spielt keine Rolle.   To nie gra żadnej roli.  

  Ich habe um neun eine Besprechung.   O dziewiątej mam naradę.  

  Das ist mein Verein.   To jest moje stowarzyszenie.  

  Wie lange dauert die Operation?   Jak długo trwa ta operacja? 

  Ich plane meinen Umzug.   Planuję swoją przeprowadzkę. 

  Was kostet die Reparatur?   Ile kosztuje naprawa? 

  Der Unternehmer leitet ein Unternehmen.   Przedsiębiorca zarządza firmą.  

  Ich nutze die Gelegenheit.   Korzystam z okazji.  

  Was kostet das gesamt?   Ile to razem kosztuje? 

  Die Sonne scheint.   Słońce świeci.  

  Die Herstellung ist einfach.   Produkcja jest łatwa.  

  Der Schuh drückt.   Pije mnie but.  

  Hast du einen Bleistift?   Czy masz ołówek? 
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  Der Schinken schmeckt sehr gut.   Szynka smakuje bardzo dobrze. 

  Das ist durchaus fair.   To jest całkiem sprawiedliwe.  

  Ich kenne die Lösung.   Znam rozwiązanie.  

  Da ist das Wohnzimmer.   To jest pokój gościnny.  

  Wir sitzen alle am Tisch.   Wszyscy siedzimy przy stole.  

  Dieses mal komme ich mit.   Tym razem też idę.  

  Ist ein Pool vorhanden?   Czy jest do dyspozycji basen? 

  Der Sturm ist heftig.   Wichura jest gwałtowna.  

  Die Bank zahlt eine Dividende.   Bank wypłaca dywidendę.  

  Die Regierung regiert.   Rząd rządzi.  

  Wie lange dauert die Fahrt?   Jak długo trwa ta jazda? 

  Das ist die Altstadt.   To jest stare miasto.  

  Dieser Mann arbeitet.   Ten mężczyzna pracuje.  

  Das ist aber eine Menge!   Ale to jest mnóstwo! 

  In Großbritannien herrscht Linksverkehr.   W Wielkiej Brytanii obowiązuje ruch 
lewostronny.  

  Wer ist der Anbieter?   Kto jest oferentem? 

  Berlin liegt nördlich von hier.   Berlin leży na półnąc stąd.  

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

  Ta praca jest świetna.    Diese Arbeit ist toll. 

  Nigdy w to nie wierz.    Das glaubst du nie! 
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  O dziewiątej mam naradę.    Ich habe um neun eine Besprechung. 

  Szynka smakuje bardzo dobrze.   Der Schinken schmeckt sehr gut. 

  Obejmuję prowadzenie.    Ich übernehme die Leitung. 

  Film trwa 90 minut.    Der Film hat eine Dauer von 90 Minuten. 

  To jest moje stowarzyszenie.    Das ist mein Verein. 

  Jak długo trwa ta operacja?   Wie lange dauert die Operation? 

  Niemcy są republiką federalną.    Deutschland ist eine Bundesrepublik. 

  Piłka jest okrągła.    Der Ball ist rund. 

  Tutaj rozpoczyna się strefa dla pieszych.    Hier beginnt die Fußgängerzone. 

  To jest pęczek kwiatów.    Das ist ein Bund Blumen. 

  Rząd rządzi.    Die Regierung regiert. 

  Tego w ogóle nie rozumiem.    Das verstehe ich ganz und gar nicht. 

  Praca badawcza jest bardzo ważna.    Die Forschung ist sehr wichtig. 

  Korzystam z okazji.    Ich nutze die Gelegenheit. 

  Leczenie jest drogie.   Die Behandlung ist teuer. 

  Takie jest życie.    So ist das Leben. 

  Masz jakąś filiżankę?   Hast du eine Tasse? 

  To jest całkiem sprawiedliwe.    Das ist durchaus fair. 

  Prowadzę dziennik.    Ich führe ein Tagebuch. 

  Gdzie jest jakaś apteka?   Wo ist eine Apotheke? 

  Jestem mieszkańcem tego domu.    Ich bin ein Bewohner dieses Hauses. 
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  Nie mam lampy na biurko.    Ich habe keine Schreibtischlampe. 

  Czy to krzesło jest jeszcze wolne?   Ist der Stuhl noch frei? 

  Przedsiębiorca zarządza firmą.    Der Unternehmer leitet ein Unternehmen. 

  Czy masz jakiś rower?   Hast du ein Fahrrad? 

  Czy jest do dyspozycji basen?   Ist ein Pool vorhanden? 

  Miłość to tylko słowo.    Liebe ist nur ein Wort. 

  To wcale nie pasuje.    Das stimmt überhaupt nicht. 

  Ile kosztuje naprawa?   Was kostet die Reparatur? 

  To nie gra żadnej roli.    Das spielt keine Rolle. 

  On jest zwycięzcą.    Er ist der Sieger. 

  Czy masz obrazek?   Hast du ein Bild? 

  Z jakiego środowiska pochodzisz?   Aus welcher Umgebung stammst du? 

  Luty nadchodzi po styczniu.    Der Februar kommt nach Januar. 

  Taka jest rzeczywistość.    Das ist die Wirklichkeit. 

  Gdzie jest dział męski?   Wo ist die Herrenabteilung? 

  Ona jest pracownikiem banku.   Sie ist eine Bankangestellte. 

  Bank wypłaca dywidendę.    Die Bank zahlt eine Dividende. 

  Ten film jest dobry.    Dieser Film ist gut. 

  To jest stare miasto.    Das ist die Altstadt. 

  To jest sypialnia.    Das ist das Schlafzimmer. 

  Jesteśmy ludem.    Wir sind das Volk. 
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  Wichura jest gwałtowna.    Der Sturm ist heftig. 

  Autobus jest pełny.    Der Bus ist voll. 

  Jestem prezesem.   Ich bin der Geschäftsführer. 

  Wszyscy siedzimy przy stole.    Wir sitzen alle am Tisch. 

  Gdzie jest port?   Wo ist der Hafen? 

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

  Nie mówię po szwedzku.    Ich spreche kein Schwedisch. 

  Nieśpieszy się   Das eilt nicht! 

  Gdzie są przebieralnie?   Wo sind die Umkleidekabinen? 

  Wybór jest duży.    Die Auswahl ist groß. 

  Gdzie jest ten podręcznik?   Wo ist das Lehrbuch? 

  Buduję dom.    Er baut ein Haus. 

  Mamy dom rodzinny.    Wir haben ein Familienhaus. 

  Smakuje to wyśmienicie.    Es schmeckt ausgezeichnet. 

  Ale to jest mnóstwo!   Das ist aber eine Menge! 

  To nigdy nie jest dobre.    Das ist niemals richtig. 

  To nie gra żadnej roli.    Das spielt keine Rolle. 

  Ile to razem kosztuje?   Was kostet das gesamt? 

  Jaka jest korzyść?   Was ist der Vorteil? 

  To jest teraźniejszość.    Das ist die Gegenwart. 

  Często przychodzę tu w południe.    Ich komme mittags oft her. 
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  Brakuje jednej części.    Ein Teil fehlt. 

  Produkcja jest łatwa.    Die Herstellung ist einfach. 

  Chętnie pracuję.    Ich arbeite gern. 

  W Wielkiej Brytanii obowiązuje ruch 
lewostronny.  

  In Großbritannien herrscht Linksverkehr. 

  Miłość to tylko słowo.    Liebe ist nur ein Wort. 

  Planuję swoją przeprowadzkę.   Ich plane meinen Umzug. 

  Czy masz ołówek?   Hast du einen Bleistift? 

  Jak długi jest czas lotu?   Wie lange beträgt die Flugzeit? 

  Znam konsekwencje.    Ich kenne die Konsequenzen. 

  Dzisiaj mam dyżur.    Ich habe heute Dienst. 

  Jak długo trwa ta jazda?   Wie lange dauert die Fahrt? 

  Potrzebuję jeszcze jednego ogórka.    Ich brauche noch eine Gurke. 

  Ruch jest okropny.    Der Verkehr ist schrecklich. 

  Zjemy Kebaba?    Gehen wir ein Döner essen? 

  Biorę odpowiedzialność.    Ich übernehme die Verantwortung. 

  Słońce świeci.    Die Sonne scheint. 

  Gdzie jest informacja turystyczna?   Wo ist die Touristeninformation? 

  To jest pokój gościnny.    Da ist das Wohnzimmer. 

  W Niemczech żyje również wielu uchodźców.    In Deutschland leben auch viele Flüchtlinge. 

  To jest ptak.    Das ist ein Vogel. 

  Kto jest oferentem?   Wer ist der Anbieter? 
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  Jak brzmi decyzja?   Wie lautet der Beschluss? 

  Znam rozwiązanie.    Ich kenne die Lösung. 

  Ten mężczyzna pracuje.    Dieser Mann arbeitet. 

  To jest jasnozielone.    Das ist hellgrün. 

  Świat jest piękny.    Die Welt ist schön. 

  Oko jest organem zmysłu.    Das Auge ist ein Sinnesorgan. 

  To jest pokój dziecięcy.    Das ist das Kinderzimmer. 

  Tutejsza okolica jest piękna.    Die Umgebung hier ist schön. 

  Nie gram na żadnym instrumencie.    Ich spiele kein Instrument. 

  Lubię grać w tę grę.    Das Spiel spiele ich gern. 

  Tym razem też idę.    Dieses mal komme ich mit. 

  To jest fakt!   Das ist eine Tatsache! 

  Pije mnie but.    Der Schuh drückt. 

  Berlin leży na półnąc stąd.    Berlin liegt nördlich von hier. 

 

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

  Wo ist die Herrenabteilung?   Gdzie jest dział męski? 

  Der Schinken schmeckt sehr gut.   Szynka smakuje bardzo dobrze. 

  Wo ist das Lehrbuch?   Gdzie jest ten podręcznik? 

  Was ist der Vorteil?   Jaka jest korzyść? 

  Wo ist der Hafen?   Gdzie jest port? 

  Ich spiele kein Instrument.   Nie gram na żadnym instrumencie.  
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  Das ist die Altstadt.   To jest stare miasto.  

  Ich arbeite gern.   Chętnie pracuję.  

  Das ist die Wirklichkeit.   Taka jest rzeczywistość.  

  Wie lange dauert die Operation?   Jak długo trwa ta operacja? 

  Die Auswahl ist groß.   Wybór jest duży.  

  Die Behandlung ist teuer.   Leczenie jest drogie. 

  Der Schuh drückt.   Pije mnie but.  

  Ist der Stuhl noch frei?   Czy to krzesło jest jeszcze wolne? 

  Das ist durchaus fair.   To jest całkiem sprawiedliwe.  

  Dieser Mann arbeitet.   Ten mężczyzna pracuje.  

  Wer ist der Anbieter?   Kto jest oferentem? 

  Die Umgebung hier ist schön.   Tutejsza okolica jest piękna.  

  Ich kenne die Konsequenzen.   Znam konsekwencje.  

  Die Sonne scheint.   Słońce świeci.  

  Das ist ein Bund Blumen.   To jest pęczek kwiatów.  

  Das ist eine Tatsache!   To jest fakt! 

  Das ist aber eine Menge!   Ale to jest mnóstwo! 

  In Großbritannien herrscht Linksverkehr.   W Wielkiej Brytanii obowiązuje ruch 
lewostronny.  

  Der Verkehr ist schrecklich.   Ruch jest okropny.  

  Deutschland ist eine Bundesrepublik.   Niemcy są republiką federalną.  

  Dieses mal komme ich mit.   Tym razem też idę.  
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  So ist das Leben.   Takie jest życie.  

  Ich habe heute Dienst.   Dzisiaj mam dyżur.  

  Ich habe keine Schreibtischlampe.   Nie mam lampy na biurko.  

  Ich bin der Geschäftsführer.   Jestem prezesem. 

  Das stimmt überhaupt nicht.   To wcale nie pasuje.  

  Was kostet die Reparatur?   Ile kosztuje naprawa? 

  Das ist ein Vogel.   To jest ptak.  

  Das Spiel spiele ich gern.   Lubię grać w tę grę.  

  Das eilt nicht!   Nieśpieszy się 

  Ein Teil fehlt.   Brakuje jednej części.  

  Das spielt keine Rolle.   To nie gra żadnej roli.  

  Der Bus ist voll.   Autobus jest pełny.  

  Ich brauche noch eine Gurke.   Potrzebuję jeszcze jednego ogórka.  

  Wir sitzen alle am Tisch.   Wszyscy siedzimy przy stole.  

  Das ist mein Verein.   To jest moje stowarzyszenie.  

  Der Sturm ist heftig.   Wichura jest gwałtowna.  

  Hast du ein Fahrrad?   Czy masz jakiś rower? 

  Ich spreche kein Schwedisch.   Nie mówię po szwedzku.  

  Das ist die Gegenwart.   To jest teraźniejszość.  

  Das Auge ist ein Sinnesorgan.   Oko jest organem zmysłu.  

  Ich bin ein Bewohner dieses Hauses.   Jestem mieszkańcem tego domu.  
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  Das ist hellgrün.   To jest jasnozielone.  

  Das ist niemals richtig.   To nigdy nie jest dobre.  

  Ist ein Pool vorhanden?   Czy jest do dyspozycji basen? 

  Die Welt ist schön.   Świat jest piękny.  

  Das ist das Schlafzimmer.   To jest sypialnia.  

  Hast du eine Tasse?   Masz jakąś filiżankę? 

  Das verstehe ich ganz und gar nicht.   Tego w ogóle nie rozumiem.  

  Hast du ein Bild?   Czy masz obrazek? 

  Ich plane meinen Umzug.   Planuję swoją przeprowadzkę. 

  Aus welcher Umgebung stammst du?   Z jakiego środowiska pochodzisz? 

  Gehen wir ein Döner essen?   Zjemy Kebaba?  

  Dieser Film ist gut.   Ten film jest dobry.  

  Wie lautet der Beschluss?   Jak brzmi decyzja? 

  Die Herstellung ist einfach.   Produkcja jest łatwa.  

  Ich habe um neun eine Besprechung.   O dziewiątej mam naradę.  

  Diese Arbeit ist toll.   Ta praca jest świetna.  

  Die Bank zahlt eine Dividende.   Bank wypłaca dywidendę.  

  Es schmeckt ausgezeichnet.   Smakuje to wyśmienicie.  

  Ich komme mittags oft her.   Często przychodzę tu w południe.  

  Der Unternehmer leitet ein Unternehmen.   Przedsiębiorca zarządza firmą.  

  Wo ist die Touristeninformation?   Gdzie jest informacja turystyczna? 
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  Was kostet das gesamt?   Ile to razem kosztuje? 

  Ich nutze die Gelegenheit.   Korzystam z okazji.  

  Wir sind das Volk.   Jesteśmy ludem.  

  Wie lange beträgt die Flugzeit?   Jak długi jest czas lotu? 

  Liebe ist nur ein Wort.   Miłość to tylko słowo.  

  Da ist das Wohnzimmer.   To jest pokój gościnny.  

  Das spielt keine Rolle.   To nie gra żadnej roli.  

  Liebe ist nur ein Wort.   Miłość to tylko słowo.  

  Wie lange dauert die Fahrt?   Jak długo trwa ta jazda? 

  Wo ist eine Apotheke?   Gdzie jest jakaś apteka? 

  In Deutschland leben auch viele Flüchtlinge.   W Niemczech żyje również wielu uchodźców.  

  Der Film hat eine Dauer von 90 Minuten.   Film trwa 90 minut.  

  Sie ist eine Bankangestellte.   Ona jest pracownikiem banku. 

  Der Ball ist rund.   Piłka jest okrągła.  

  Das glaubst du nie!   Nigdy w to nie wierz.  

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

  Wo sind die Umkleidekabinen?   Gdzie są przebieralnie? 

  Hier beginnt die Fußgängerzone.   Tutaj rozpoczyna się strefa dla pieszych.  

  Wir haben ein Familienhaus.   Mamy dom rodzinny.  

  Ich übernehme die Verantwortung.   Biorę odpowiedzialność.  

  Er ist der Sieger.   On jest zwycięzcą.  
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  Ich übernehme die Leitung.   Obejmuję prowadzenie.  

  Ich führe ein Tagebuch.   Prowadzę dziennik.  

  Hast du einen Bleistift?   Czy masz ołówek? 

  Er baut ein Haus.   Buduję dom.  

  Die Regierung regiert.   Rząd rządzi.  

  Der Februar kommt nach Januar.   Luty nadchodzi po styczniu.  

  Die Forschung ist sehr wichtig.   Praca badawcza jest bardzo ważna.  

  Das ist das Kinderzimmer.   To jest pokój dziecięcy.  

  Ich kenne die Lösung.   Znam rozwiązanie.  

  Berlin liegt nördlich von hier.   Berlin leży na półnąc stąd.  
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018.01_Lekcja 03_Rodzajnik określony oraz nieokreślony, przeczenie KEIN_karty 

Er baut ein Haus. Die Sonne scheint. Ist der Stuhl noch frei? 

Wir haben ein Familienhaus. Das ist das Kinderzimmer. Das ist das Schlafzimmer. 

Ich habe keine 
Schreibtischlampe. 

Ich plane meinen Umzug. Da ist das Wohnzimmer. 

Wo ist der Hafen? Hast du ein Fahrrad? Die Welt ist schön. 

Wie lange beträgt die 
Flugzeit? 

Wie lange dauert die Fahrt? 
Hier beginnt die 
Fußgängerzone. 

Wo ist die 
Touristeninformation? 

Das ist die Altstadt. 
In Großbritannien herrscht 

Linksverkehr. 
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Czy to krzesło jest jeszcze 
wolne? 

Słońce świeci.  Buduję dom.  

To jest sypialnia.  To jest pokój dziecięcy.  Mamy dom rodzinny.  

To jest pokój gościnny.  
Planuję swoją 

przeprowadzkę. 
Nie mam lampy na biurko.  

Świat jest piękny.  Czy masz jakiś rower? Gdzie jest port? 

Tutaj rozpoczyna się strefa 
dla pieszych.  

Jak długo trwa ta jazda? Jak długi jest czas lotu? 

W Wielkiej Brytanii 
obowiązuje ruch 

lewostronny.  
To jest stare miasto.  

Gdzie jest informacja 
turystyczna? 
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Der Verkehr ist schrecklich. Ist ein Pool vorhanden? 
Der Februar kommt nach 

Januar. 

Ich komme mittags oft her. Das ist die Gegenwart. Ein Teil fehlt. 

Das ist aber eine Menge! Die Auswahl ist groß. 
Wie lange dauert die 

Operation? 

Der Schuh drückt. Wo ist die Herrenabteilung? Liebe ist nur ein Wort. 

Wo sind die 
Umkleidekabinen? 

Hast du eine Tasse? 
Ich brauche noch eine 

Gurke. 

Gehen wir ein Döner essen? 
Der Schinken schmeckt sehr 

gut. 
Wo ist eine Apotheke? 
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Luty nadchodzi po styczniu.  
Czy jest do dyspozycji 

basen? 
Ruch jest okropny.  

Brakuje jednej części.  To jest teraźniejszość.  
Często przychodzę tu w 

południe.  

Jak długo trwa ta operacja? Wybór jest duży.  Ale to jest mnóstwo! 

Miłość to tylko słowo.  Gdzie jest dział męski? Pije mnie but.  

Potrzebuję jeszcze jednego 
ogórka.  

Masz jakąś filiżankę? Gdzie są przebieralnie? 

Gdzie jest jakaś apteka? 
Szynka smakuje bardzo 

dobrze. 
Zjemy Kebaba?  
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Hast du einen Bleistift? Ich führe ein Tagebuch. Das stimmt überhaupt nicht. 

Dieses mal komme ich mit. Diese Arbeit ist toll. Dieser Film ist gut. 

Das ist durchaus fair. Was kostet das gesamt? Der Bus ist voll. 

Das ist ein Bund Blumen. Das ist eine Tatsache! Wie lautet der Beschluss? 

Das ist die Wirklichkeit. Was ist der Vorteil? Was kostet die Reparatur? 

Sie ist eine Bankangestellte. Ich kenne die Lösung. Ich bin der Geschäftsführer. 
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To wcale nie pasuje.  Prowadzę dziennik.  Czy masz ołówek? 

Ten film jest dobry.  Ta praca jest świetna.  Tym razem też idę.  

Autobus jest pełny.  Ile to razem kosztuje? 
To jest całkiem 
sprawiedliwe.  

Jak brzmi decyzja? To jest fakt! To jest pęczek kwiatów.  

Ile kosztuje naprawa? Jaka jest korzyść? Taka jest rzeczywistość.  

Jestem prezesem. Znam rozwiązanie.  
Ona jest pracownikiem 

banku. 
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Ich übernehme die 
Verantwortung. 

Die Herstellung ist einfach. 
Die Forschung ist sehr 

wichtig. 

Ich nutze die Gelegenheit. Ich übernehme die Leitung. 
Der Unternehmer leitet ein 

Unternehmen. 

Wer ist der Anbieter? Ich kenne die Konsequenzen. Das ist ein Vogel. 

Die Umgebung hier ist 
schön. 

Aus welcher Umgebung 
stammst du? 

So ist das Leben. 

Liebe ist nur ein Wort. 
Wie heißen Sie mit dem 

Vornamen? 
Die Regierung regiert. 

Das ist mein Verein. 
Deutschland ist eine 

Bundesrepublik. 
Wir sind das Volk. 
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Praca badawcza jest bardzo 
ważna.  

Produkcja jest łatwa.  Biorę odpowiedzialność.  

Przedsiębiorca zarządza 
firmą.  

Obejmuję prowadzenie.  Korzystam z okazji.  

To jest ptak.  Znam konsekwencje.  Kto jest oferentem? 

Takie jest życie.  
Z jakiego środowiska 

pochodzisz? 
Tutejsza okolica jest piękna.  

Rząd rządzi.  Jakie jest twoje imię? Miłość to tylko słowo.  

Jesteśmy ludem.  
Niemcy są republiką 

federalną.  
To jest moje stowarzyszenie.  
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Die Bank zahlt eine 
Dividende. 

Die Behandlung ist teuer. 
Das Auge ist ein 

Sinnesorgan. 

Das ist hellgrün. Der Sturm ist heftig. Das spielt keine Rolle. 

Hast du ein Bild? Das Spiel spiele ich gern. Ich spiele kein Instrument. 

Der Ball ist rund. Er ist der Sieger. Das spielt keine Rolle. 

Wo ist das Lehrbuch? 
Ich spreche kein 

Schwedisch. 
Dieser Mann arbeitet. 

Es schmeckt ausgezeichnet. Ich arbeite gern. Wir sitzen alle am Tisch. 
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Oko jest organem zmysłu.  Leczenie jest drogie. Bank wypłaca dywidendę.  

To nie gra żadnej roli.  Wichura jest gwałtowna.  To jest jasnozielone.  

Nie gram na żadnym 
instrumencie.  

Lubię grać w tę grę.  Czy masz obrazek? 

To nie gra żadnej roli.  On jest zwycięzcą.  Piłka jest okrągła.  

Ten mężczyzna pracuje.  Nie mówię po szwedzku.  Gdzie jest ten podręcznik? 

Wszyscy siedzimy przy 
stole.  

Chętnie pracuję.  Smakuje to wyśmienicie.  
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In Deutschland leben auch 
viele Flüchtlinge. 

Der Film hat eine Dauer von 
90 Minuten. 

Ich bin ein Bewohner dieses 
Hauses. 

Ich habe heute Dienst. 
Ich habe um neun eine 

Besprechung. 
Das eilt nicht! 

Das glaubst du nie! Das ist niemals richtig. 
Das verstehe ich ganz und 

gar nicht. 

Berlin liegt nördlich von 
hier. 

-  -  

-  -  -  

-  -  -  
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Jestem mieszkańcem tego 
domu.  

Film trwa 90 minut.  
W Niemczech żyje również 

wielu uchodźców.  

Nieśpieszy się O dziewiątej mam naradę.  Dzisiaj mam dyżur.  

Tego w ogóle nie rozumiem.  To nigdy nie jest dobre.  Nigdy w to nie wierz.  

-  -  Berlin leży na półnąc stąd.  
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018.02_Lekcja 03_Rodzajnik określony oraz nieokreślony, przeczenie KEIN_test 

  Takie jest życie.  ................................................................. 

  To jest jasnozielone.  ................................................................. 

  Szynka smakuje bardzo dobrze. ................................................................. 

  Czy masz obrazek? ................................................................. 

  Gdzie jest jakaś apteka? ................................................................. 

  Jestem mieszkańcem tego domu.  ................................................................. 

  Brakuje jednej części.  ................................................................. 

  Miłość to tylko słowo.  ................................................................. 

  Gdzie jest informacja turystyczna? ................................................................. 

  To jest sypialnia.  ................................................................. 

  Autobus jest pełny.  ................................................................. 

  O dziewiątej mam naradę.  ................................................................. 

  To jest teraźniejszość.  ................................................................. 

  Miłość to tylko słowo.  ................................................................. 

  Film trwa 90 minut.  ................................................................. 

  Ile kosztuje naprawa? ................................................................. 

  Ten film jest dobry.  ................................................................. 

  To nigdy nie jest dobre.  ................................................................. 

  Prowadzę dziennik.  ................................................................. 

  Ruch jest okropny.  ................................................................. 

  To jest ptak.  ................................................................. 
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  On jest zwycięzcą.  ................................................................. 

  Leczenie jest drogie. ................................................................. 

  Ta praca jest świetna.  ................................................................. 

  Wybór jest duży.  ................................................................. 

  Produkcja jest łatwa.  ................................................................. 

  Wichura jest gwałtowna.  ................................................................. 

  To jest moje stowarzyszenie.  ................................................................. 

  Z jakiego środowiska pochodzisz? ................................................................. 

  Lubię grać w tę grę.  ................................................................. 

  Oko jest organem zmysłu.  ................................................................. 

  Chętnie pracuję.  ................................................................. 

  Świat jest piękny.  ................................................................. 

  Praca badawcza jest bardzo ważna.  ................................................................. 

  Tym razem też idę.  ................................................................. 

  Piłka jest okrągła.  ................................................................. 

  Gdzie jest ten podręcznik? ................................................................. 

  Tutejsza okolica jest piękna.  ................................................................. 

  Znam rozwiązanie.  ................................................................. 

  Ale to jest mnóstwo! ................................................................. 

  Pije mnie but.  ................................................................. 

  Czy jest do dyspozycji basen? ................................................................. 
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  To jest pokój gościnny.  ................................................................. 

  To jest całkiem sprawiedliwe.  ................................................................. 

  Berlin leży na półnąc stąd.  ................................................................. 

  Buduję dom.  ................................................................. 

  Gdzie są przebieralnie? ................................................................. 

  To jest fakt! ................................................................. 

  Taka jest rzeczywistość.  ................................................................. 

  Jak długi jest czas lotu? ................................................................. 

  Nie mówię po szwedzku.  ................................................................. 

  Kto jest oferentem? ................................................................. 

  Zjemy Kebaba?  ................................................................. 

  Czy masz jakiś rower? ................................................................. 

  To wcale nie pasuje.  ................................................................. 

  Ten mężczyzna pracuje.  ................................................................. 

  Tego w ogóle nie rozumiem.  ................................................................. 

  Dzisiaj mam dyżur.  ................................................................. 

  Jaka jest korzyść? ................................................................. 

  To nie gra żadnej roli.  ................................................................. 

  Gdzie jest port? ................................................................. 

  Jestem prezesem. ................................................................. 

  Przedsiębiorca zarządza firmą.  ................................................................. 
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  Masz jakąś filiżankę? ................................................................. 

  Luty nadchodzi po styczniu.  ................................................................. 

  Ona jest pracownikiem banku. ................................................................. 

  Bank wypłaca dywidendę.  ................................................................. 

  Obejmuję prowadzenie.  ................................................................. 

  Tutaj rozpoczyna się strefa dla pieszych.  ................................................................. 

  To jest pokój dziecięcy.  ................................................................. 

  Jakie jest twoje imię? ................................................................. 

  Niemcy są republiką federalną.  ................................................................. 

  Gdzie jest dział męski? ................................................................. 

  Czy to krzesło jest jeszcze wolne? ................................................................. 

  Wszyscy siedzimy przy stole.  ................................................................. 

  Potrzebuję jeszcze jednego ogórka.  ................................................................. 

  Rząd rządzi.  ................................................................. 

  Często przychodzę tu w południe.  ................................................................. 

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

  To jest stare miasto.  ................................................................. 

  Jak długo trwa ta jazda? ................................................................. 

  Jak długo trwa ta operacja? ................................................................. 

  Planuję swoją przeprowadzkę. ................................................................. 

  Korzystam z okazji.  ................................................................. 
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  Nigdy w to nie wierz.  ................................................................. 

  Mamy dom rodzinny.  ................................................................. 

  Znam konsekwencje.  ................................................................. 

  Nieśpieszy się ................................................................. 

  W Wielkiej Brytanii obowiązuje ruch 
lewostronny.  

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

  Jesteśmy ludem.  ................................................................. 

  Smakuje to wyśmienicie.  ................................................................. 

  W Niemczech żyje również wielu uchodźców.  ................................................................. 

  Nie mam lampy na biurko.  ................................................................. 

  Nie gram na żadnym instrumencie.  ................................................................. 

  Słońce świeci.  ................................................................. 

  Biorę odpowiedzialność.  ................................................................. 

  Jak brzmi decyzja? ................................................................. 

  To nie gra żadnej roli.  ................................................................. 

  Czy masz ołówek? ................................................................. 

  To jest pęczek kwiatów.  ................................................................. 
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018.03_Lekcja 03_Rodzajnik określony oraz nieokreślony, przeczenie KEIN_klucz 

  Takie jest życie.    So ist das Leben. 

  To jest jasnozielone.    Das ist hellgrün. 

  Szynka smakuje bardzo dobrze.   Der Schinken schmeckt sehr gut. 

  Czy masz obrazek?   Hast du ein Bild? 

  Gdzie jest jakaś apteka?   Wo ist eine Apotheke? 

  Jestem mieszkańcem tego domu.    Ich bin ein Bewohner dieses Hauses. 

  Brakuje jednej części.    Ein Teil fehlt. 

  Miłość to tylko słowo.    Liebe ist nur ein Wort. 

  Gdzie jest informacja turystyczna?   Wo ist die Touristeninformation? 

  To jest sypialnia.    Das ist das Schlafzimmer. 

  Autobus jest pełny.    Der Bus ist voll. 

  O dziewiątej mam naradę.    Ich habe um neun eine Besprechung. 

  To jest teraźniejszość.    Das ist die Gegenwart. 

  Miłość to tylko słowo.    Liebe ist nur ein Wort. 

  Film trwa 90 minut.    Der Film hat eine Dauer von 90 Minuten. 

  Ile kosztuje naprawa?   Was kostet die Reparatur? 

  Ten film jest dobry.    Dieser Film ist gut. 

  To nigdy nie jest dobre.    Das ist niemals richtig. 

  Prowadzę dziennik.    Ich führe ein Tagebuch. 

  Ruch jest okropny.    Der Verkehr ist schrecklich. 

  To jest ptak.    Das ist ein Vogel. 
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  On jest zwycięzcą.    Er ist der Sieger. 

  Leczenie jest drogie.   Die Behandlung ist teuer. 

  Ta praca jest świetna.    Diese Arbeit ist toll. 

  Wybór jest duży.    Die Auswahl ist groß. 

  Produkcja jest łatwa.    Die Herstellung ist einfach. 

  Wichura jest gwałtowna.    Der Sturm ist heftig. 

  To jest moje stowarzyszenie.    Das ist mein Verein. 

  Z jakiego środowiska pochodzisz?   Aus welcher Umgebung stammst du? 

  Lubię grać w tę grę.    Das Spiel spiele ich gern. 

  Oko jest organem zmysłu.    Das Auge ist ein Sinnesorgan. 

  Chętnie pracuję.    Ich arbeite gern. 

  Świat jest piękny.    Die Welt ist schön. 

  Praca badawcza jest bardzo ważna.    Die Forschung ist sehr wichtig. 

  Tym razem też idę.    Dieses mal komme ich mit. 

  Piłka jest okrągła.    Der Ball ist rund. 

  Gdzie jest ten podręcznik?   Wo ist das Lehrbuch? 

  Tutejsza okolica jest piękna.    Die Umgebung hier ist schön. 

  Znam rozwiązanie.    Ich kenne die Lösung. 

  Ale to jest mnóstwo!   Das ist aber eine Menge! 

  Pije mnie but.    Der Schuh drückt. 

  Czy jest do dyspozycji basen?   Ist ein Pool vorhanden? 
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  To jest pokój gościnny.    Da ist das Wohnzimmer. 

  To jest całkiem sprawiedliwe.    Das ist durchaus fair. 

  Berlin leży na półnąc stąd.    Berlin liegt nördlich von hier. 

  Buduję dom.    Er baut ein Haus. 

  Gdzie są przebieralnie?   Wo sind die Umkleidekabinen? 

  To jest fakt!   Das ist eine Tatsache! 

  Taka jest rzeczywistość.    Das ist die Wirklichkeit. 

  Jak długi jest czas lotu?   Wie lange beträgt die Flugzeit? 

  Nie mówię po szwedzku.    Ich spreche kein Schwedisch. 

  Kto jest oferentem?   Wer ist der Anbieter? 

  Zjemy Kebaba?    Gehen wir ein Döner essen? 

  Czy masz jakiś rower?   Hast du ein Fahrrad? 

  To wcale nie pasuje.    Das stimmt überhaupt nicht. 

  Ten mężczyzna pracuje.    Dieser Mann arbeitet. 

  Tego w ogóle nie rozumiem.    Das verstehe ich ganz und gar nicht. 

  Dzisiaj mam dyżur.    Ich habe heute Dienst. 

  Jaka jest korzyść?   Was ist der Vorteil? 

  To nie gra żadnej roli.    Das spielt keine Rolle. 

  Gdzie jest port?   Wo ist der Hafen? 

  Jestem prezesem.   Ich bin der Geschäftsführer. 

  Przedsiębiorca zarządza firmą.    Der Unternehmer leitet ein Unternehmen. 
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  Masz jakąś filiżankę?   Hast du eine Tasse? 

  Luty nadchodzi po styczniu.    Der Februar kommt nach Januar. 

  Ona jest pracownikiem banku.   Sie ist eine Bankangestellte. 

  Bank wypłaca dywidendę.    Die Bank zahlt eine Dividende. 

  Obejmuję prowadzenie.    Ich übernehme die Leitung. 

  Tutaj rozpoczyna się strefa dla pieszych.    Hier beginnt die Fußgängerzone. 

  To jest pokój dziecięcy.    Das ist das Kinderzimmer. 

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

  Niemcy są republiką federalną.    Deutschland ist eine Bundesrepublik. 

  Gdzie jest dział męski?   Wo ist die Herrenabteilung? 

  Czy to krzesło jest jeszcze wolne?   Ist der Stuhl noch frei? 

  Wszyscy siedzimy przy stole.    Wir sitzen alle am Tisch. 

  Potrzebuję jeszcze jednego ogórka.    Ich brauche noch eine Gurke. 

  Rząd rządzi.    Die Regierung regiert. 

  Często przychodzę tu w południe.    Ich komme mittags oft her. 

  Ile to razem kosztuje?   Was kostet das gesamt? 

  To jest stare miasto.    Das ist die Altstadt. 

  Jak długo trwa ta jazda?   Wie lange dauert die Fahrt? 

  Jak długo trwa ta operacja?   Wie lange dauert die Operation? 

  Planuję swoją przeprowadzkę.   Ich plane meinen Umzug. 

  Korzystam z okazji.    Ich nutze die Gelegenheit. 
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  Nigdy w to nie wierz.    Das glaubst du nie! 

  Mamy dom rodzinny.    Wir haben ein Familienhaus. 

  Znam konsekwencje.    Ich kenne die Konsequenzen. 

  Nieśpieszy się   Das eilt nicht! 

  W Wielkiej Brytanii obowiązuje ruch 
lewostronny.  

  In Großbritannien herrscht Linksverkehr. 

  Jesteśmy ludem.    Wir sind das Volk. 

  Smakuje to wyśmienicie.    Es schmeckt ausgezeichnet. 

  W Niemczech żyje również wielu uchodźców.    In Deutschland leben auch viele Flüchtlinge. 

  Nie mam lampy na biurko.    Ich habe keine Schreibtischlampe. 

  Nie gram na żadnym instrumencie.    Ich spiele kein Instrument. 

  Słońce świeci.    Die Sonne scheint. 

  Biorę odpowiedzialność.    Ich übernehme die Verantwortung. 

  Jak brzmi decyzja?   Wie lautet der Beschluss? 

  To nie gra żadnej roli.    Das spielt keine Rolle. 

  Czy masz ołówek?   Hast du einen Bleistift? 

  To jest pęczek kwiatów.    Das ist ein Bund Blumen. 

 

  



 125 

019_Lekcja 04_Odmiana rzeczowników _ Słownictwo - słuchaj! 

  Kontakt, der, Kontakte   kontakt 

  Einheit, die   jedność 

  Zahl, die   liczba 

  Einkaufsbummel, der   zakupy 

  Packung, die   opakowanie 

  holen   pójść (po kogoś, po coś) 

  schreiben -ich schreibe, du schreibst, er 
schreibt, wir schreiben, ihr schreibt, sie 
schreiben. 

  pisać 

  Aufklärung, die   wyjaśnienie 

  Etappe, die   etap 

  gar kein   wcale  

  Besitzer, der   właściciel 

  Kommunen, die   samorządy 

  Spinat, der   szpinak 

  Becher, der   kubek 

  Erkältung, die   przeziębienie 

  Radtour, die   przejażdżka rowerowa 

  Waschmaschine, die   pralka 

  Hobby, das   hobby 

  Arztkosten, die   koszty leczenia 

  Visitenkarte, die   wizytówka 
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  Sinn, der, Sinne   sens 

  Sauberkeit, die   czystość 

  Redakteur, der   redaktor/ka 

  Schal, der   szalik 

  Entscheidung, die, Entscheidungen   decyzja 

  Ahnung, die   pojęcie 

  Programmierer, der   programista 

  Liste, die   lista 

  Initiative, die   inicjatywa 

  Gemeinschaft, die   wspólnota 

  Besucherkarte, die   identyfikator 

  Stadtrundfahrt, die   zwiedzanie miasta 

  Stadtbummel, der   spacer po mieście 

  S-Bahn, die   szybka kolejka miejska 

  Ausnahme, die   wyjątek 

  Stunden, die   godziny 

  Katalog, der   katalog 

  Abbau, der   wydobycie 

  Sprachkurs, der   kurs językowy 
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020_Lekcja 04_Odmiana rzeczowników_ Słownictwo - przetłumacz! 

  samorządy   Kommunen, die 

  pralka   Waschmaschine, die 

  szybka kolejka miejska   S-Bahn, die 

  jedność   Einheit, die 

  wspólnota   Gemeinschaft, die 

  wydobycie   Abbau, der 

  szalik   Schal, der 

  kontakt   Kontakt, der, Kontakte 

  kubek   Becher, der 

  programista   Programmierer, der 

  koszty leczenia   Arztkosten, die 

  redaktor/ka   Redakteur, der 

  właściciel   Besitzer, der 

  identyfikator   Besucherkarte, die 

  spacer po mieście   Stadtbummel, der 

  szpinak   Spinat, der 

  katalog   Katalog, der 

  decyzja   Entscheidung, die, Entscheidungen 

  opakowanie   Packung, die 

  czystość   Sauberkeit, die 

  pojęcie   Ahnung, die 
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  liczba   Zahl, die 

  inicjatywa   Initiative, die 

  przeziębienie   Erkältung, die 

  hobby   Hobby, das 

  zakupy   Einkaufsbummel, der 

  pisać   schreiben -ich schreibe, du schreibst, er 
schreibt, wir schreiben, ihr schreibt, sie 
schreiben. 

  pójść (po kogoś, po coś)   holen 

  wizytówka   Visitenkarte, die 

  wcale    gar kein 

  przejażdżka rowerowa   Radtour, die 

  zwiedzanie miasta   Stadtrundfahrt, die 

  lista   Liste, die 

  sens   Sinn, der, Sinne 

  wyjaśnienie   Aufklärung, die 

  etap   Etappe, die 

  godziny   Stunden, die 

  wyjątek   Ausnahme, die 

  kurs językowy   Sprachkurs, der 

 

    

  

 



 129 

021_Lekcja 04_Odmiana rzeczowników_wyjaśnienie 

Odmiana rodzajnika określonego przed rzeczownikami.  

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

Odmiana rodzajnika określonego przed rzeczownikiem rodzaju męskiego:  

DER, DES, DEM, DEN 

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

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

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

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

 

Odmiana rodzajnika określonego przed rzeczownikiem rodzaju żeńskiego:  

 

DIE, DER, DER, DIE 

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

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

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

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

 

Odmiana rodzajnika określonego przed rzeczownikiem rodzaju nijakiego:  

DAS, DES, DEM, DAS  

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

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

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

Biernik – kogo, co  das Kind dziecko    Ich sehe das Kind.  Widzę to dziecko. 

 

Odmiana rodzajnika nieokreślonego przed rzeczownikami.  

  

Odmiana rodzajnika nieokreślonego przed rzeczownikiem rodzaju męskiego: 

EIN, EINES, EINEM, EINEN 

Mianownik  - kto, co   ein Mann mężczyzna Das ist ein Mann. To jest jakiś 
mężczyzna 
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Dopełniacz – kogo, czego, czyj eines Mannes mężczyzny  Das ist das Buch eines Mannes. To jest 
książka jakiegoś mężczyzny.  

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

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

Odmiana rodzajnika nieokreślonego przed rzeczownikiem rodzaju żeńskiego:  

EINE, EINER, EINER, EINE 

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

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

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

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

 

Odmiana rodzajnika nieokreślonego przed rzeczownikiem rodzaju nijakiego: 

 

EIN, EINES, EINEM, EINEN  

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

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

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

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

 

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

Des Mannes, des Kindes 

     

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

 

Ich habe eine Freundin.   Mam przyjaciółkę.  

 

Sagst du es der Frau?    Czy mówisz to tej kobiecie? 

 

Sie haben eine Wohnung.   Macie mieszkanie. 

 

ODMIANA W LICZBIE MNOGIEJ  
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DIE, DER, DEN, DIE 

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

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

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

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

 

Rzeczowniki w Celowniku mają końcówkę n. 

 

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

Kaufst du Blumen?    Czy kupisz kwiaty? 

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

 

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

 

  liczba pojedyncza                        liczba mnoga 

 

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

 

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

 

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

 

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

  Ich mache eine Ausnahme.   Zrobię jeden wyjątek.  

  Diese Insel namens Sylt gehört zu 
Deutschland. 

  Ta wyspa o nazwie Sylt należy do Niemiec.  

  Er ist der Besitzer dieses Autos.   On jest właścicielem tego samochodu.  

  Der Abbau der Rohstoffe steigt.   Wzrasta wydobycie surowców.  

  Machen wir einen Stadtbummel?   Czy pójdziemy na spacer w mieście? 

  Haben Sie eine Visitenkarte?   Ma Pan wizytówkę? 

  Keine Ahnung.   Nie mam pojęcia.  

  Das ist die erste Etappe der Reise.   To jest pierwszy etap drogi.  

  Er ist der Redakteur der Zeitung.   On jest redaktorem czasopisma.  

  Ich mache einen Einkaufsbummel.   Robię zakupy.  

  Ich spüre den Schmerz.   Czuję ból.  

  Wie funktioniert die Waschmaschine?   Jak funkcjonuje ta pralka? 

  Dieses Beispiel zeigt die Verwendung des 
Verbs. 

  Ten przykład pokazuje użycie czasownika.  

  Wann kommt die S-Bahn?   Kiedy przyjedzie szybka kolejka miejska? 

  Das ist eine Initiative der Bürger.   To jest inicjatywa obywatelska.  

  Ich gehe ein Eis holen.   Pójdę po loda.  

  Wir erwarten die Aufklärung des Problems.   Spodziewamy się wyjaśnienia tego problemu.  

  Die Kommunen sind pleite.   Samorządy są spłukane.  

  Hast du einen Schal?   Masz jakiś szalik? 

  Ein Tag hat 24 Stunden.   Dzień ma dwadzieścia cztery godziny.  
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  Wir machen heute eine Stadtrundfahrt.   Dzisiaj wybieramy się na wycieczkę po 
mieście.  

  Das ist eine Liste der Museen.   To jest lista muzeów.  

  Ich habe kein Hobby.   Nie mam żadnego hobby.  

  Ich habe gar keine Lust.   Wcale nie mam ochoty.  

  Ich habe keinen Kontakt mehr.   Nie mam żadnego kontaktu.  

  Ich habe eine Erkältung.   Jestem przeziębiony.  

  Wer bezahlt die Arztkosten?   Kto płaci koszty leczenia? 

  Hast du einen Katalog von deiner Firma?   Czy masz jakiś katalog twojej firmy? 

  Hast du noch eine Packung?   Czy masz jeszcze jedną opakowanie? 

  Die Erhöhung der Steuern ist beschlossen.   Podwyżka podatków jest przesądzona. 

  Hast du noch einen Becher?   Czy masz jeszcze jeden kubek? 

  Ich habe eine Besucherkarte.   Mam identyfikator.  

  Ich mag keinen Spinat.   Nie lubię szpinaku.  

  Die Einstellung der Maschine ist mir nicht 
bekannt. 

  Ustawienie urządzeń nie jest mi znane.  

  Sie schreibt einen Brief.   Ona pisze jakiś list.  

  Morgen machen wir eine Radtour.   Jutro zrobimy przejażdżkę rowerową.  

  Ich suche einen Programmierer.   Szukam programisty.  

  Wir sind ein Teil der Gemeinschaft.   Jesteśmy częścią wspólnoty. 

  Das macht keinen Sinn.   To nie ma sensu.  

  Das ist eine Frage der Sauberkeit.   To kwestia czystości.  
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  Eins ist eine Zahl.   Jeden to liczba.  

  Ich treffe eine Entscheidung.   Podejmuję decyzję.  

  Der 3.10 ist der Tag der Deutschen Einheit.   Trzeciego października jest Dzień 
Zjednoczenia Niemiec.  

  Ich besuche einen Sprachkurs.   Chodzę na kurs językowy.  

 

023_Lekcja 04_Odmiana rzeczowników_ Ćwiczenia sprawdzające - przetłumacz! 

  Ma Pan wizytówkę?   Haben Sie eine Visitenkarte? 

  On jest właścicielem tego samochodu.    Er ist der Besitzer dieses Autos. 

  Podwyżka podatków jest przesądzona.   Die Erhöhung der Steuern ist beschlossen. 

  Ustawienie urządzeń nie jest mi znane.    Die Einstellung der Maschine ist mir nicht 
bekannt. 

  To jest lista muzeów.    Das ist eine Liste der Museen. 

  Pójdę po loda.    Ich gehe ein Eis holen. 

  Szukam programisty.    Ich suche einen Programmierer. 

  To jest pierwszy etap drogi.    Das ist die erste Etappe der Reise. 

  Czuję ból.    Ich spüre den Schmerz. 

  Ta wyspa o nazwie Sylt należy do Niemiec.    Diese Insel namens Sylt gehört zu 
Deutschland. 

  Wcale nie mam ochoty.    Ich habe gar keine Lust. 

  Ten przykład pokazuje użycie czasownika.    Dieses Beispiel zeigt die Verwendung des 
Verbs. 

  Podejmuję decyzję.    Ich treffe eine Entscheidung. 

  To kwestia czystości.    Das ist eine Frage der Sauberkeit. 
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  Kiedy przyjedzie szybka kolejka miejska?   Wann kommt die S-Bahn? 

  Czy pójdziemy na spacer w mieście?   Machen wir einen Stadtbummel? 

  Mam identyfikator.    Ich habe eine Besucherkarte. 

  Czy masz jeszcze jeden kubek?   Hast du noch einen Becher? 

  Wzrasta wydobycie surowców.    Der Abbau der Rohstoffe steigt. 

  Kto płaci koszty leczenia?   Wer bezahlt die Arztkosten? 

  Jesteśmy częścią wspólnoty.   Wir sind ein Teil der Gemeinschaft. 

  Czy masz jeszcze jedną opakowanie?   Hast du noch eine Packung? 

  Nie mam żadnego kontaktu.    Ich habe keinen Kontakt mehr. 

  Dzień ma dwadzieścia cztery godziny.    Ein Tag hat 24 Stunden. 

  Czy masz jakiś katalog twojej firmy?   Hast du einen Katalog von deiner Firma? 

  Ona pisze jakiś list.    Sie schreibt einen Brief. 

  Jak funkcjonuje ta pralka?   Wie funktioniert die Waschmaschine? 

  Spodziewamy się wyjaśnienia tego problemu.    Wir erwarten die Aufklärung des Problems. 

  Masz jakiś szalik?   Hast du einen Schal? 

  Zrobię jeden wyjątek.    Ich mache eine Ausnahme. 

  Samorządy są spłukane.    Die Kommunen sind pleite. 

  Nie lubię szpinaku.    Ich mag keinen Spinat. 

  Jutro zrobimy przejażdżkę rowerową.    Morgen machen wir eine Radtour. 

  Jestem przeziębiony.    Ich habe eine Erkältung. 

  Dzisiaj wybieramy się na wycieczkę po 
mieście.  

  Wir machen heute eine Stadtrundfahrt. 
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  Trzeciego października jest Dzień 
Zjednoczenia Niemiec.  

  Der 3.10 ist der Tag der Deutschen Einheit. 

  To nie ma sensu.    Das macht keinen Sinn. 

  On jest redaktorem czasopisma.    Er ist der Redakteur der Zeitung. 

  Robię zakupy.    Ich mache einen Einkaufsbummel. 

  To jest inicjatywa obywatelska.    Das ist eine Initiative der Bürger. 

  Jeden to liczba.    Eins ist eine Zahl. 

  Nie mam żadnego hobby.    Ich habe kein Hobby. 

  Nie mam pojęcia.    Keine Ahnung. 

  Chodzę na kurs językowy.    Ich besuche einen Sprachkurs. 

 

024.00_Lekcja 04_Odmiana rzeczowników_wysłuchaj po niemiecku! 

  Der Abbau der Rohstoffe steigt.   Wzrasta wydobycie surowców.  

  Das ist die erste Etappe der Reise.   To jest pierwszy etap drogi.  

  Ich spüre den Schmerz.   Czuję ból.  

  Ich habe eine Besucherkarte.   Mam identyfikator.  

  Ich habe keinen Kontakt mehr.   Nie mam żadnego kontaktu.  

  Das ist eine Frage der Sauberkeit.   To kwestia czystości.  

  Ich mag keinen Spinat.   Nie lubię szpinaku.  

  Ein Tag hat 24 Stunden.   Dzień ma dwadzieścia cztery godziny.  

  Eins ist eine Zahl.   Jeden to liczba.  

  Wann kommt die S-Bahn?   Kiedy przyjedzie szybka kolejka miejska? 

  Er ist der Besitzer dieses Autos.   On jest właścicielem tego samochodu.  
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  Ich mache eine Ausnahme.   Zrobię jeden wyjątek.  

  Die Erhöhung der Steuern ist beschlossen.   Podwyżka podatków jest przesądzona. 

  Hast du einen Schal?   Masz jakiś szalik? 

  Haben Sie eine Visitenkarte?   Ma Pan wizytówkę? 

  Hast du noch einen Becher?   Czy masz jeszcze jeden kubek? 

  Machen wir einen Stadtbummel?   Czy pójdziemy na spacer w mieście? 

  Das ist eine Initiative der Bürger.   To jest inicjatywa obywatelska.  

  Hast du einen Katalog von deiner Firma?   Czy masz jakiś katalog twojej firmy? 

  Diese Insel namens Sylt gehört zu 
Deutschland. 

  Ta wyspa o nazwie Sylt należy do Niemiec.  

  Dieses Beispiel zeigt die Verwendung des 
Verbs. 

  Ten przykład pokazuje użycie czasownika.  

  Wie funktioniert die Waschmaschine?   Jak funkcjonuje ta pralka? 

  Ich suche einen Programmierer.   Szukam programisty.  

  Ich gehe ein Eis holen.   Pójdę po loda.  

  Ich habe kein Hobby.   Nie mam żadnego hobby.  

  Das ist eine Liste der Museen.   To jest lista muzeów.  

  Morgen machen wir eine Radtour.   Jutro zrobimy przejażdżkę rowerową.  

  Wir erwarten die Aufklärung des Problems.   Spodziewamy się wyjaśnienia tego problemu.  

  Ich habe eine Erkältung.   Jestem przeziębiony.  

  Die Einstellung der Maschine ist mir nicht 
bekannt. 

  Ustawienie urządzeń nie jest mi znane.  

  Wer bezahlt die Arztkosten?   Kto płaci koszty leczenia? 
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  Hast du noch eine Packung?   Czy masz jeszcze jedną opakowanie? 

  Er ist der Redakteur der Zeitung.   On jest redaktorem czasopisma.  

  Ich habe gar keine Lust.   Wcale nie mam ochoty.  

  Keine Ahnung.   Nie mam pojęcia.  

  Ich mache einen Einkaufsbummel.   Robię zakupy.  

  Das macht keinen Sinn.   To nie ma sensu.  

  Die Kommunen sind pleite.   Samorządy są spłukane.  

  Wir machen heute eine Stadtrundfahrt.   Dzisiaj wybieramy się na wycieczkę po 
mieście.  

  Ich treffe eine Entscheidung.   Podejmuję decyzję.  

  Wir sind ein Teil der Gemeinschaft.   Jesteśmy częścią wspólnoty. 

  Sie schreibt einen Brief.   Ona pisze jakiś list.  

  Der 3.10 ist der Tag der Deutschen Einheit.   Trzeciego października jest Dzień 
Zjednoczenia Niemiec.  

  Ich besuche einen Sprachkurs.   Chodzę na kurs językowy.  
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024.01_Lekcja 04_Odmiana rzeczowników_karty 

Ich gehe ein Eis holen. 
Das ist eine Frage der 

Sauberkeit. 
Wie funktioniert die 

Waschmaschine? 

Wann kommt die S-Bahn? 
Machen wir einen 

Stadtbummel? 
Wir machen heute eine 

Stadtrundfahrt. 

Das ist die erste Etappe der 
Reise. 

Ein Tag hat 24 Stunden. Eins ist eine Zahl. 

Hast du einen Schal? Wer bezahlt die Arztkosten? Ich habe eine Erkältung. 

Ich spüre den Schmerz. Hast du noch einen Becher? Hast du noch eine Packung? 

Ich mag keinen Spinat. Keine Ahnung. 
Hast du einen Katalog von 

deiner Firma? 
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Jak funkcjonuje ta pralka? To kwestia czystości.  Pójdę po loda.  

Dzisiaj wybieramy się na 
wycieczkę po mieście.  

Czy pójdziemy na spacer w 
mieście? 

Kiedy przyjedzie szybka 
kolejka miejska? 

Jeden to liczba.  
Dzień ma dwadzieścia cztery 

godziny.  
To jest pierwszy etap drogi.  

Jestem przeziębiony.  Kto płaci koszty leczenia? Masz jakiś szalik? 

Czy masz jeszcze jedną 
opakowanie? 

Czy masz jeszcze jeden 
kubek? 

Czuję ból.  

Czy masz jakiś katalog 
twojej firmy? 

Nie mam pojęcia.  Nie lubię szpinaku.  
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Das macht keinen Sinn. Ich mache eine Ausnahme. Ich treffe eine Entscheidung. 

Er ist der Redakteur der 
Zeitung. 

Ich suche einen 
Programmierer. 

Haben Sie eine Visitenkarte? 

Das ist eine Liste der 
Museen. 

Ich habe keinen Kontakt 
mehr. 

Die Einstellung der 
Maschine ist mir nicht 

bekannt. 

Wir erwarten die Aufklärung 
des Problems. 

Er ist der Besitzer dieses 
Autos. 

Der Abbau der Rohstoffe 
steigt. 

Diese Insel namens Sylt 
gehört zu Deutschland. 

Der 3.10 ist der Tag der 
Deutschen Einheit. 

Das ist eine Initiative der 
Bürger. 

Die Kommunen sind pleite. 
Die Erhöhung der Steuern ist 

beschlossen. 
Wir sind ein Teil der 

Gemeinschaft. 
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Podejmuję decyzję.  Zrobię jeden wyjątek.  To nie ma sensu.  

Ma Pan wizytówkę? Szukam programisty.  
On jest redaktorem 

czasopisma.  

Ustawienie urządzeń nie jest 
mi znane.  

Nie mam żadnego kontaktu.  To jest lista muzeów.  

Wzrasta wydobycie 
surowców.  

On jest właścicielem tego 
samochodu.  

Spodziewamy się 
wyjaśnienia tego problemu.  

To jest inicjatywa 
obywatelska.  

Trzeciego października jest 
Dzień Zjednoczenia 

Niemiec.  

Ta wyspa o nazwie Sylt 
należy do Niemiec.  

Jesteśmy częścią wspólnoty. 
Podwyżka podatków jest 

przesądzona. 
Samorządy są spłukane.  
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Ich habe gar keine Lust. Sie schreibt einen Brief. Ich habe eine Besucherkarte. 

Ich habe kein Hobby. 
Morgen machen wir eine 

Radtour. 
Ich mache einen 

Einkaufsbummel. 

Dieses Beispiel zeigt die 
Verwendung des Verbs. 

Ich besuche einen 
Sprachkurs. 

-  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  
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Mam identyfikator.  Ona pisze jakiś list.  Wcale nie mam ochoty.  

Robię zakupy.  
Jutro zrobimy przejażdżkę 

rowerową.  
Nie mam żadnego hobby.  

-  Chodzę na kurs językowy.  
Ten przykład pokazuje 

użycie czasownika.  
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024.02_Lekcja 04_Odmiana rzeczowników_test 

  To jest inicjatywa obywatelska.  ................................................................. 

  Robię zakupy.  ................................................................. 

  On jest redaktorem czasopisma.  ................................................................. 

  Czuję ból.  ................................................................. 

  Podejmuję decyzję.  ................................................................. 

  Podwyżka podatków jest przesądzona. ................................................................. 

  Czy masz jeszcze jeden kubek? ................................................................. 

  Kto płaci koszty leczenia? ................................................................. 

  Szukam programisty.  ................................................................. 

  Trzeciego października jest Dzień 
Zjednoczenia Niemiec.  

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

  Chodzę na kurs językowy.  ................................................................. 

  To jest lista muzeów.  ................................................................. 

  Ona pisze jakiś list.  ................................................................. 

  Nie lubię szpinaku.  ................................................................. 

  Dzień ma dwadzieścia cztery godziny.  ................................................................. 

  Jeden to liczba.  ................................................................. 

  Wcale nie mam ochoty.  ................................................................. 

  Wzrasta wydobycie surowców.  ................................................................. 

  Dzisiaj wybieramy się na wycieczkę po 
mieście.  

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

  Nie mam żadnego kontaktu.  ................................................................. 
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  Samorządy są spłukane.  ................................................................. 

  Spodziewamy się wyjaśnienia tego problemu.  ................................................................. 

  Nie mam pojęcia.  ................................................................. 

  Jestem przeziębiony.  ................................................................. 

  Jutro zrobimy przejażdżkę rowerową.  ................................................................. 

  Czy pójdziemy na spacer w mieście? ................................................................. 

  Nie mam żadnego hobby.  ................................................................. 

  Jesteśmy częścią wspólnoty. ................................................................. 

  To nie ma sensu.  ................................................................. 

  Pójdę po loda.  ................................................................. 

  To jest pierwszy etap drogi.  ................................................................. 

  Jak funkcjonuje ta pralka? ................................................................. 

  Zrobię jeden wyjątek.  ................................................................. 

  To kwestia czystości.  ................................................................. 

  Ustawienie urządzeń nie jest mi znane.  ................................................................. 

  Ma Pan wizytówkę? ................................................................. 

  Czy masz jeszcze jedną opakowanie? ................................................................. 

  Ta wyspa o nazwie Sylt należy do Niemiec.  ................................................................. 

  Masz jakiś szalik? ................................................................. 

  Ten przykład pokazuje użycie czasownika.  ................................................................. 

  Mam identyfikator.  ................................................................. 
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  Kiedy przyjedzie szybka kolejka miejska? ................................................................. 

  Czy masz jakiś katalog twojej firmy? ................................................................. 

  On jest właścicielem tego samochodu.  ................................................................. 
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024.03_Lekcja 04_Odmiana rzeczowników_klucz 

  To jest inicjatywa obywatelska.    Das ist eine Initiative der Bürger. 

  Robię zakupy.    Ich mache einen Einkaufsbummel. 

  On jest redaktorem czasopisma.    Er ist der Redakteur der Zeitung. 

  Czuję ból.    Ich spüre den Schmerz. 

  Podejmuję decyzję.    Ich treffe eine Entscheidung. 

  Podwyżka podatków jest przesądzona.   Die Erhöhung der Steuern ist beschlossen. 

  Czy masz jeszcze jeden kubek?   Hast du noch einen Becher? 

  Kto płaci koszty leczenia?   Wer bezahlt die Arztkosten? 

  Szukam programisty.    Ich suche einen Programmierer. 

  Trzeciego października jest Dzień 
Zjednoczenia Niemiec.  

  Der 3.10 ist der Tag der Deutschen Einheit. 

  Chodzę na kurs językowy.    Ich besuche einen Sprachkurs. 

  To jest lista muzeów.    Das ist eine Liste der Museen. 

  Ona pisze jakiś list.    Sie schreibt einen Brief. 

  Nie lubię szpinaku.    Ich mag keinen Spinat. 

  Dzień ma dwadzieścia cztery godziny.    Ein Tag hat 24 Stunden. 

  Jeden to liczba.    Eins ist eine Zahl. 

  Wcale nie mam ochoty.    Ich habe gar keine Lust. 

  Wzrasta wydobycie surowców.    Der Abbau der Rohstoffe steigt. 

  Dzisiaj wybieramy się na wycieczkę po 
mieście.  

  Wir machen heute eine Stadtrundfahrt. 

  Nie mam żadnego kontaktu.    Ich habe keinen Kontakt mehr. 
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  Samorządy są spłukane.    Die Kommunen sind pleite. 

  Spodziewamy się wyjaśnienia tego problemu.    Wir erwarten die Aufklärung des Problems. 

  Nie mam pojęcia.    Keine Ahnung. 

  Jestem przeziębiony.    Ich habe eine Erkältung. 

  Jutro zrobimy przejażdżkę rowerową.    Morgen machen wir eine Radtour. 

  Czy pójdziemy na spacer w mieście?   Machen wir einen Stadtbummel? 

  Nie mam żadnego hobby.    Ich habe kein Hobby. 

  Jesteśmy częścią wspólnoty.   Wir sind ein Teil der Gemeinschaft. 

  To nie ma sensu.    Das macht keinen Sinn. 

  Pójdę po loda.    Ich gehe ein Eis holen. 

  To jest pierwszy etap drogi.    Das ist die erste Etappe der Reise. 

  Jak funkcjonuje ta pralka?   Wie funktioniert die Waschmaschine? 

  Zrobię jeden wyjątek.    Ich mache eine Ausnahme. 

  To kwestia czystości.    Das ist eine Frage der Sauberkeit. 

  Ustawienie urządzeń nie jest mi znane.    Die Einstellung der Maschine ist mir nicht 
bekannt. 

  Ma Pan wizytówkę?   Haben Sie eine Visitenkarte? 

  Czy masz jeszcze jedną opakowanie?   Hast du noch eine Packung? 

  Ta wyspa o nazwie Sylt należy do Niemiec.    Diese Insel namens Sylt gehört zu 
Deutschland. 

  Masz jakiś szalik?   Hast du einen Schal? 

  Ten przykład pokazuje użycie czasownika.    Dieses Beispiel zeigt die Verwendung des 
Verbs. 
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  Mam identyfikator.    Ich habe eine Besucherkarte. 

  Kiedy przyjedzie szybka kolejka miejska?   Wann kommt die S-Bahn? 

  Czy masz jakiś katalog twojej firmy?   Hast du einen Katalog von deiner Firma? 

  On jest właścicielem tego samochodu.    Er ist der Besitzer dieses Autos. 
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025_Lekcja 05_Zaimki _ Słownictwo - słuchaj! 

  Rat, der   rada 

  Sessel, der   fotel 

  Heimat, die   ojczyzna 

  Schuld, die   wina 

  Schüler, der   uczeń, uczennica 

  Ihre   Wasz/Pański 

  Arbeitsplatz, der   miejsce pracy 

  Schuld, die   wina 

  Arbeitgeber, der   pracodawca 

  Koffer, der   walizka 

  unseres   nasze 

  Schreibtisch, der   biurko 

  Einkommen, das   dochody 

  endgültig   ostateczny 

  Bauch, der   brzuch 

  Rad, das   rower 

  Ausgleich, der   wynagrodzenie, wyrównanie 

  Pferd, das   koń 

  Rezept, das   przepis 

  Anwalt, der   adwokat 

  Pfarrer, der   ksiądz 
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  Anweisung, die   instruktaż 

  Pullover, der   sweter 

  Einrichtung, die, Einrichtungen   urządzenie 

  Nationalmannschaft, die   drużyna narodowa 

  Reiseziel, das   cel drogi 

  Maus, die   mysz 

  Rock, der-e   spódnica 

  Anweisung, die   polecenie 

  Plan, der, Pläne   plan 

  meine, deine, seine, ihre, seine, unsere, eure, 
Ihre 

  moje, twoje, jego, jej, nasze, wasze, Pana 

 

026_Lekcja 05_Zaimki _ Słownictwo - przetłumacz! 

  nasze   unseres 

  pracodawca   Arbeitgeber, der 

  wynagrodzenie, wyrównanie   Ausgleich, der 

  fotel   Sessel, der 

  spódnica   Rock, der-e 

  uczeń, uczennica   Schüler, der 

  wina   Schuld, die 

  urządzenie   Einrichtung, die, Einrichtungen 

  rower   Rad, das 

  adwokat   Anwalt, der 
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  koń   Pferd, das 

  sweter   Pullover, der 

  polecenie   Anweisung, die 

  wina   Schuld, die 

  ojczyzna   Heimat, die 

  instruktaż   Anweisung, die 

  rada   Rat, der 

  przepis   Rezept, das 

  brzuch   Bauch, der 

  biurko   Schreibtisch, der 

  ksiądz   Pfarrer, der 

  drużyna narodowa   Nationalmannschaft, die 

  cel drogi   Reiseziel, das 

  Wasz/Pański   Ihre 

  plan   Plan, der, Pläne 

  ostateczny   endgültig 

  walizka   Koffer, der 

  mysz   Maus, die 

  miejsce pracy   Arbeitsplatz, der 

  dochody   Einkommen, das 

  moje, twoje, jego, jej, nasze, wasze, Pana   meine, deine, seine, ihre, seine, unsere, eure, 
Ihre 
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027_Lekcja 05_Zaimki – dzierżawcze i osobowe oraz ich odmianai_wyjaśnienie 
 

W języku niemieckim występują następujące zaimki dzierżawcze: 

 

  mój mein   nasz unser 

  twój dein   wasz euer 

  jego sein   ich ihr 

  jej ihr 

 jego sein   Pana, Pani, Państwa Ihr 

 

W liczbie mnogiej odmieniają się tak jak rodzajnik nieokreślony: 

 

Rodzaj męski: 

Mianownik mein       Vater  mój ojciec  

Dopełniacz meines   Vaters  mojego ojca 

Celownik meinem Vater  mojemu ojcu 

Biernik    meinen    Vater  mojego ojca 

 

Rodzaj żeński 

Mianownik seine Mutter   jego matka 

Dopełniacz seiner  Mutter  jego matki 

Celownik seiner  Mutter  jego matce 

Biernik   seine    Mutter  jego matkę 

 

Rodzaj nijaki 

Mianownik unser Buch   nasza książka 

Dopełniacz uneseres Buches  naszej książki 

Celownik unserem Buch  naszej książce 

Biernik  unser Buch      naszą książkę 

 

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

Ich gebe es deinem Vater.  Daję to twojemu ojcu. 
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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). 

 



 156 

Biernik: 

 

mich dich ihn sie es uns euch sie Sie 

 

Ich sehe mich  Widzę siebie. 

Ich sehe dich.  Widzę ciebie.  

Ich sehe ihn  Widzę go. 

Ich sehe sie  Widzę ją. 

Ich sehe es  Widzę go.  

Ich sehe uns  Widzę nas. 

Ich sehe euch  Widzę was.  

Ich sehe sie  Widzę ich. 

Ich sehe Sie.  Widzę Pana. 

 

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

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

Ich gebe es ihr morgen.  Dam jej to jutro. 

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

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

 Ruf mich an.  (4 p.)  Zadzwoń do mnie! (D.) 
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028_Lekcja 05_Zaimki_ Ćwiczenia sprawdzające - słuchaj! 

  Das ist unsere Nationalmannschaft.   To jest nasza drużyna narodowa.  

  Das ist unser Pfarrer.   To jest nasz ksiądz.  

  Ich gebe dir genaue Anweisungen.   Dam ci dokładny instruktaż.  

  Das ist meine Schuld.   To jest moja wina.  

  Das ist mein Pullover.   To jest mój sweter.  

  Das ist ihr Rock.   To jest jej spódnica.  

  Mein Bauch tut weh.   Boli mnie brzuch.  

  Unser Reiseziel ist Spanien.   Celem naszej drogi jest Hiszpania.  

  Sein Einkommen liegt im Durchschnitt.   Jego dochody są przeciętne.  

  Das ist mein Arbeitgeber.   To jest mój pracodawca.  

  Meine Einrichtung ist sehr modern.   Moje urządzenie jest bardzo nowoczesne.  

  Wie ist dein Plan?   Jaki jest twój plan? 

  Currywurst ist mein Lieblingsgericht.   Kiełbasa z curry to moje ulubione danie.  

  Er mag mich nicht.   Nie lubi mnie.  

  Wie lautet seine Anweisung?   Jak brzmi jego polecenie? 

  Mein Arbeitsplatz ist sicher.   Moje miejsce pracy jest pewne.  

  Das sind meine Schüler.   To są moi uczniowie.  

  Du hast meine Zustimmung.   Masz moją zgodę.  

  Das ist mein Schreibtisch.   To jest moje biurko.  

  Ihre Ware steht bereit.   Wasze towary są przygotowane.  
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  Dürfte ich Sie meinem Freund vorstellen?   Czy mogę przedstawić Pana mojemu 
przyjacielowi? 

  Willst du meinen Rat?   Czy chcesz mojej rady? 

  Deutschland ist meine Heimat.   Niemcy są moją ojczyzną.  

  Das ist mein Sessel.   To jest mój fotel.  

  Ist das dein Rezept?   Czy to jest twój przepis? 

  Das ist mein Rad.   To jest mój rower.  

  Wo ist mein Koffer?   Gdzie jest moja walizka? 

  Mein Entschluss ist endgültig.   Moja decyzja jest ostateczna.  

  Ich bin schuld daran.   To moja wina.  

  Sport ist mein Ausgleich.   Sport to moje wynagrodzenie.  

  Das ist meine Sammlung von Münzen.   To jest moja kolekcja monet.  

  Er hat ein Verhältnis mit Ihrer Frau.   Ma romans z Pańską żoną.  

  Das ist mein Anwalt.   To jest mój adwokat.  

  Das ist mein Pferd.   To jest mój koń.  

  Ich pflege meinen Garten.   Dbam o mój ogród.  

  Das Haus dort ist unseres.   Tamten dom jest nasz.  

  Das ist der Alex, unser Fernsehturm.   To jest Alex, nasza wieża telewizyjna.  

  Meine Maus braucht neue Batterien.   Moja myszka potrzebuje nowych baterii.  

  Das ist seine Frau.   To jego żona.  
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029_Lekcja 05_Zaimki_ Ćwiczenia sprawdzające - przetłumacz! 

  Moje urządzenie jest bardzo nowoczesne.    Meine Einrichtung ist sehr modern. 

  To jest moje biurko.    Das ist mein Schreibtisch. 

  To jest Alex, nasza wieża telewizyjna.    Das ist der Alex, unser Fernsehturm. 

  To jest mój adwokat.    Das ist mein Anwalt. 

  To jest mój fotel.    Das ist mein Sessel. 

  To jest mój koń.    Das ist mein Pferd. 

  Boli mnie brzuch.    Mein Bauch tut weh. 

  Moja myszka potrzebuje nowych baterii.    Meine Maus braucht neue Batterien. 

  Dam ci dokładny instruktaż.    Ich gebe dir genaue Anweisungen. 

  To jest mój pracodawca.    Das ist mein Arbeitgeber. 

  Czy to jest twój przepis?   Ist das dein Rezept? 

  Nie lubi mnie.    Er mag mich nicht. 

  To są moi uczniowie.    Das sind meine Schüler. 

  To jest nasza drużyna narodowa.    Das ist unsere Nationalmannschaft. 

  Celem naszej drogi jest Hiszpania.    Unser Reiseziel ist Spanien. 

  To jest jej spódnica.    Das ist ihr Rock. 

  Kiełbasa z curry to moje ulubione danie.    Currywurst ist mein Lieblingsgericht. 

  Sport to moje wynagrodzenie.    Sport ist mein Ausgleich. 

  Tamten dom jest nasz.    Das Haus dort ist unseres. 

  Ma romans z Pańską żoną.    Er hat ein Verhältnis mit Ihrer Frau. 

  Jak brzmi jego polecenie?   Wie lautet seine Anweisung? 
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  Dbam o mój ogród.    Ich pflege meinen Garten. 

  To jest moja kolekcja monet.    Das ist meine Sammlung von Münzen. 

  Jego dochody są przeciętne.    Sein Einkommen liegt im Durchschnitt. 

  To jest nasz ksiądz.    Das ist unser Pfarrer. 

  To jest mój sweter.    Das ist mein Pullover. 

  Masz moją zgodę.    Du hast meine Zustimmung. 

  Czy mogę przedstawić Pana mojemu 
przyjacielowi? 

  Dürfte ich Sie meinem Freund vorstellen? 

  Jaki jest twój plan?   Wie ist dein Plan? 

  To jest mój rower.    Das ist mein Rad. 

  Gdzie jest moja walizka?   Wo ist mein Koffer? 

  To moja wina.    Ich bin schuld daran. 

  Moje miejsce pracy jest pewne.    Mein Arbeitsplatz ist sicher. 

  Moja decyzja jest ostateczna.    Mein Entschluss ist endgültig. 

  To jest moja wina.    Das ist meine Schuld. 

  Niemcy są moją ojczyzną.    Deutschland ist meine Heimat. 

  Wasze towary są przygotowane.    Ihre Ware steht bereit. 

  Czy chcesz mojej rady?   Willst du meinen Rat? 

  To jego żona.    Das ist seine Frau. 
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030.00_Lekcja 05_Zaimki_wysłuchaj po niemiecku! 

  Das ist meine Schuld.   To jest moja wina.  

  Meine Einrichtung ist sehr modern.   Moje urządzenie jest bardzo nowoczesne.  

  Ist das dein Rezept?   Czy to jest twój przepis? 

  Willst du meinen Rat?   Czy chcesz mojej rady? 

  Wie lautet seine Anweisung?   Jak brzmi jego polecenie? 

  Das ist mein Arbeitgeber.   To jest mój pracodawca.  

  Ich pflege meinen Garten.   Dbam o mój ogród.  

  Ich gebe dir genaue Anweisungen.   Dam ci dokładny instruktaż.  

  Ihre Ware steht bereit.   Wasze towary są przygotowane.  

  Ich bin schuld daran.   To moja wina.  

  Das ist unser Pfarrer.   To jest nasz ksiądz.  

  Das ist mein Rad.   To jest mój rower.  

  Sein Einkommen liegt im Durchschnitt.   Jego dochody są przeciętne.  

  Das ist mein Sessel.   To jest mój fotel.  

  Deutschland ist meine Heimat.   Niemcy są moją ojczyzną.  

  Das sind meine Schüler.   To są moi uczniowie.  

  Das ist mein Pferd.   To jest mój koń.  

  Wie ist dein Plan?   Jaki jest twój plan? 

  Mein Arbeitsplatz ist sicher.   Moje miejsce pracy jest pewne.  

  Mein Entschluss ist endgültig.   Moja decyzja jest ostateczna.  

  Das ist unsere Nationalmannschaft.   To jest nasza drużyna narodowa.  
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  Dürfte ich Sie meinem Freund vorstellen?   Czy mogę przedstawić Pana mojemu 
przyjacielowi? 

  Currywurst ist mein Lieblingsgericht.   Kiełbasa z curry to moje ulubione danie.  

  Das ist mein Schreibtisch.   To jest moje biurko.  

  Wo ist mein Koffer?   Gdzie jest moja walizka? 

  Das ist der Alex, unser Fernsehturm.   To jest Alex, nasza wieża telewizyjna.  

  Das ist mein Anwalt.   To jest mój adwokat.  

  Sport ist mein Ausgleich.   Sport to moje wynagrodzenie.  

  Meine Maus braucht neue Batterien.   Moja myszka potrzebuje nowych baterii.  

  Mein Bauch tut weh.   Boli mnie brzuch.  

  Er hat ein Verhältnis mit Ihrer Frau.   Ma romans z Pańską żoną.  

  Unser Reiseziel ist Spanien.   Celem naszej drogi jest Hiszpania.  

  Du hast meine Zustimmung.   Masz moją zgodę.  

  Das ist ihr Rock.   To jest jej spódnica.  

  Das ist meine Sammlung von Münzen.   To jest moja kolekcja monet.  

  Er mag mich nicht.   Nie lubi mnie.  

  Das ist mein Pullover.   To jest mój sweter.  

  Das Haus dort ist unseres.   Tamten dom jest nasz.  

  Das ist seine Frau.   To jego żona.  
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030.01_Lekcja 05_Zaimki_karty 

Er mag mich nicht. Das ist mein Schreibtisch. Das ist mein Sessel. 

Meine Einrichtung ist sehr 
modern. 

Ich pflege meinen Garten. Wo ist mein Koffer? 

Unser Reiseziel ist Spanien. Das ist mein Pullover. Das ist ihr Rock. 

Mein Bauch tut weh. 
Currywurst ist mein 

Lieblingsgericht. 
Ist das dein Rezept? 

Das ist der Alex, unser 
Fernsehturm. 

Ich gebe dir genaue 
Anweisungen. 

Willst du meinen Rat? 

Dürfte ich Sie meinem 
Freund vorstellen? 

Ihre Ware steht bereit. 
Er hat ein Verhältnis mit 

Ihrer Frau. 
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To jest mój fotel.  To jest moje biurko.  Nie lubi mnie.  

Gdzie jest moja walizka? Dbam o mój ogród.  
Moje urządzenie jest bardzo 

nowoczesne.  

To jest jej spódnica.  To jest mój sweter.  
Celem naszej drogi jest 

Hiszpania.  

Czy to jest twój przepis? 
Kiełbasa z curry to moje 

ulubione danie.  
Boli mnie brzuch.  

Czy chcesz mojej rady? Dam ci dokładny instruktaż.  
To jest Alex, nasza wieża 

telewizyjna.  

Ma romans z Pańską żoną.  
Wasze towary są 
przygotowane.  

Czy mogę przedstawić Pana 
mojemu przyjacielowi? 
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Das Haus dort ist unseres. Wie lautet seine Anweisung? 
Meine Maus braucht neue 

Batterien. 

Das ist mein Arbeitgeber. Wie ist dein Plan? Das ist mein Anwalt. 

Mein Arbeitsplatz ist sicher. 
Sein Einkommen liegt im 

Durchschnitt. 
Das ist mein Pferd. 

Du hast meine Zustimmung. 
Das ist unsere 

Nationalmannschaft. 
Deutschland ist meine 

Heimat. 

Das ist unser Pfarrer. 
Mein Entschluss ist 

endgültig. 
Das ist meine Schuld. 

Ich bin schuld daran. Das ist mein Rad. 
Das ist meine Sammlung von 

Münzen. 
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Moja myszka potrzebuje 
nowych baterii.  

Jak brzmi jego polecenie? Tamten dom jest nasz.  

To jest mój adwokat.  Jaki jest twój plan? To jest mój pracodawca.  

To jest mój koń.  Jego dochody są przeciętne.  
Moje miejsce pracy jest 

pewne.  

Niemcy są moją ojczyzną.  
To jest nasza drużyna 

narodowa.  
Masz moją zgodę.  

To jest moja wina.  Moja decyzja jest ostateczna.  To jest nasz ksiądz.  

To jest moja kolekcja monet.  To jest mój rower.  To moja wina.  
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Sport ist mein Ausgleich. Das sind meine Schüler. Das ist seine Frau. 

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  
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To jego żona.  To są moi uczniowie.  
Sport to moje 

wynagrodzenie.  
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030.02_Lekcja 05_Zaimki_test 

  To jest mój pracodawca.  ................................................................. 

  Jaki jest twój plan? ................................................................. 

  Tamten dom jest nasz.  ................................................................. 

  To jest nasza drużyna narodowa.  ................................................................. 

  Niemcy są moją ojczyzną.  ................................................................. 

  Jego dochody są przeciętne.  ................................................................. 

  Gdzie jest moja walizka? ................................................................. 

  To moja wina.  ................................................................. 

  To jest moja kolekcja monet.  ................................................................. 

  Boli mnie brzuch.  ................................................................. 

  To jest mój rower.  ................................................................. 

  To jest moje biurko.  ................................................................. 

  To jest mój sweter.  ................................................................. 

  Sport to moje wynagrodzenie.  ................................................................. 

  Moja myszka potrzebuje nowych baterii.  ................................................................. 

  Celem naszej drogi jest Hiszpania.  ................................................................. 

  Jak brzmi jego polecenie? ................................................................. 

  Moje urządzenie jest bardzo nowoczesne.  ................................................................. 

  Czy mogę przedstawić Pana mojemu 
przyjacielowi? 

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

  Masz moją zgodę.  ................................................................. 
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  Kiełbasa z curry to moje ulubione danie.  ................................................................. 

  Wasze towary są przygotowane.  ................................................................. 

  Moja decyzja jest ostateczna.  ................................................................. 

  To jest jej spódnica.  ................................................................. 

  Czy chcesz mojej rady? ................................................................. 

  To jest mój koń.  ................................................................. 

  Dam ci dokładny instruktaż.  ................................................................. 

  Czy to jest twój przepis? ................................................................. 

  To są moi uczniowie.  ................................................................. 

  To jest mój fotel.  ................................................................. 

  Ma romans z Pańską żoną.  ................................................................. 

  Nie lubi mnie.  ................................................................. 

  To jest mój adwokat.  ................................................................. 

  Dbam o mój ogród.  ................................................................. 

  To jest nasz ksiądz.  ................................................................. 

  To jego żona.  ................................................................. 

  Moje miejsce pracy jest pewne.  ................................................................. 

  To jest Alex, nasza wieża telewizyjna.  ................................................................. 

  To jest moja wina.  ................................................................. 
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030.03_Lekcja 05_Zaimki_klucz 

  To jest mój pracodawca.    Das ist mein Arbeitgeber. 

  Jaki jest twój plan?   Wie ist dein Plan? 

  Tamten dom jest nasz.    Das Haus dort ist unseres. 

  To jest nasza drużyna narodowa.    Das ist unsere Nationalmannschaft. 

  Niemcy są moją ojczyzną.    Deutschland ist meine Heimat. 

  Jego dochody są przeciętne.    Sein Einkommen liegt im Durchschnitt. 

  Gdzie jest moja walizka?   Wo ist mein Koffer? 

  To moja wina.    Ich bin schuld daran. 

  To jest moja kolekcja monet.    Das ist meine Sammlung von Münzen. 

  Boli mnie brzuch.    Mein Bauch tut weh. 

  To jest mój rower.    Das ist mein Rad. 

  To jest moje biurko.    Das ist mein Schreibtisch. 

  To jest mój sweter.    Das ist mein Pullover. 

  Sport to moje wynagrodzenie.    Sport ist mein Ausgleich. 

  Moja myszka potrzebuje nowych baterii.    Meine Maus braucht neue Batterien. 

  Celem naszej drogi jest Hiszpania.    Unser Reiseziel ist Spanien. 

  Jak brzmi jego polecenie?   Wie lautet seine Anweisung? 

  Moje urządzenie jest bardzo nowoczesne.    Meine Einrichtung ist sehr modern. 

  Czy mogę przedstawić Pana mojemu 
przyjacielowi? 

  Dürfte ich Sie meinem Freund vorstellen? 

  Masz moją zgodę.    Du hast meine Zustimmung. 
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  Kiełbasa z curry to moje ulubione danie.    Currywurst ist mein Lieblingsgericht. 

  Wasze towary są przygotowane.    Ihre Ware steht bereit. 

  Moja decyzja jest ostateczna.    Mein Entschluss ist endgültig. 

  To jest jej spódnica.    Das ist ihr Rock. 

  Czy chcesz mojej rady?   Willst du meinen Rat? 

  To jest mój koń.    Das ist mein Pferd. 

  Dam ci dokładny instruktaż.    Ich gebe dir genaue Anweisungen. 

  Czy to jest twój przepis?   Ist das dein Rezept? 

  To są moi uczniowie.    Das sind meine Schüler. 

  To jest mój fotel.    Das ist mein Sessel. 

  Ma romans z Pańską żoną.    Er hat ein Verhältnis mit Ihrer Frau. 

  Nie lubi mnie.    Er mag mich nicht. 

  To jest mój adwokat.    Das ist mein Anwalt. 

  Dbam o mój ogród.    Ich pflege meinen Garten. 

  To jest nasz ksiądz.    Das ist unser Pfarrer. 

  To jego żona.    Das ist seine Frau. 

  Moje miejsce pracy jest pewne.    Mein Arbeitsplatz ist sicher. 

  To jest Alex, nasza wieża telewizyjna.    Das ist der Alex, unser Fernsehturm. 

  To jest moja wina.    Das ist meine Schuld. 
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031_Lekcja 06_Czasowniki z wymianą głoskową _ Słownictwo - słuchaj! 

  Zeichen, das   znak 

  Orangensaft, der   sok pomarańczowy 

  Stern, der,-c   gwiazda 

  erfahren - ich erfahre, du erfährst, er erfährt, 
wir erfahren, ihr erfahrt, sie erfahren 

  dowiedzieć się 

  Hoffnung, die   nadzieja 

  Herz , das   serce 

  laufen   biegać 

  Griechisch, das   grecki 

  starke   silny 

  nehmen- ich nehme, du nimmst, er nimmt, 
wir nehmen, ihr nehmt, sie nehmen 

  wziąć 

  Arbeitszeit, die   czas pracy 

  anhalten   zatrzymać 

  Ei, das   jajko 

  ähnlich   podobny 

  fallen - ich falle, du fällst, er fällt, wir fallen, 
ihr fallt, sie fallen 

  podobać się 

  Lied, das   piosenka 

  Heft, das   zeszyt 

  Chinesisch, das   chiński 

  Verkauf, der   sprzedaż 
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  stark   mocny 

  Wörterbuch, das, ü-er   słownik 

  kräftig   mocny 

  Unterschied, der   różnica 

  laufen - ich laufe, du läufst, er läuft, wir 
laufen, ihr lauft, sie laufen 

  biegać 

  Französisch, das   francuski 

  Gemüse, das   warzywa 

  Brötchen, das   bułka 

  einnehmen   wziąć 

  fallen - ich falle, du fällst, er fällt, wir fallen, 
ihr fallt, sie fallen 

  spadać 

  sehen - ich sehe, du siehst, er sieht, wir 
sehen, ihr seht, sie sehen 

  widzieć, ja widzę, ty widziesz, on widzi, my 
widzimy, wy widzicie, oni widzą 

  tragen   nosić 

 

032_Lekcja 06_Czasowniki z wymianą głoskową_ Słownictwo - przetłumacz! 

  wziąć   nehmen- ich nehme, du nimmst, er nimmt, 
wir nehmen, ihr nehmt, sie nehmen 

  biegać   laufen - ich laufe, du läufst, er läuft, wir 
laufen, ihr lauft, sie laufen 

  zatrzymać   anhalten 

  grecki   Griechisch, das 

  spadać   fallen - ich falle, du fällst, er fällt, wir fallen, 
ihr fallt, sie fallen 
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  piosenka   Lied, das 

  słownik   Wörterbuch, das, ü-er 

  znak   Zeichen, das 

  sok pomarańczowy   Orangensaft, der 

  jajko   Ei, das 

  wziąć   einnehmen 

  różnica   Unterschied, der 

  bułka   Brötchen, das 

  warzywa   Gemüse, das 

  biegać   laufen 

  nadzieja   Hoffnung, die 

  francuski   Französisch, das 

  serce   Herz , das 

  mocny   kräftig 

  czas pracy   Arbeitszeit, die 

  widzieć, ja widzę, ty widziesz, on widzi, my 
widzimy, wy widzicie, oni widzą 

  sehen - ich sehe, du siehst, er sieht, wir 
sehen, ihr seht, sie sehen 

  podobać się   fallen - ich falle, du fällst, er fällt, wir fallen, 
ihr fallt, sie fallen 

  sprzedaż   Verkauf, der 

  mocny   stark 

  gwiazda   Stern, der,-c 
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  silny   starke 

  zeszyt   Heft, das 

  podobny   ähnlich 

  dowiedzieć się   erfahren - ich erfahre, du erfährst, er erfährt, 
wir erfahren, ihr erfahrt, sie erfahren 

  chiński   Chinesisch, das 

  nosić   tragen 
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033_Lekcja 06_Czasowniki z wymianą głoskową 
 

Do tej pory zapoznaliśmy się z czasownikami, które odmieniają się regularnie. Jednak oprócz tego 
istnieją również takie czasowniki, w których w 2. i 3. osobie liczby pojedynczej dochodzi do wymiany 
głoskowej. Według tego dzielimy czasowniki do trzech grup:  

 

1) czasowniki z wymianą a - ä  (np. fahren) 

 

 

Wymiana głoskowa a  -  ä  

 

  fahren = jechać 

 

  ich    fahre   wir    fahren    

  du     fährst   ihr     fahrt    

  er          sie     fahren 

  sie     fährt 

  es    Sie    fahren 

 

Według czasownika fahren będziemy odmieniać czasowniki takie jak: schlafen, gefallen, laufen, 
tragen. 

 

 

  Sie trägt keinen Rock.                Nie nosi spódnicy.  

 

  Fahrt ihr schon nach Hause?   Czy jedziecie już do domu? 

 

             Schläft er noch nicht?                          On jeszcze nie śpi? 

 

Wymiana głoskowa e - i  

 

  Sprechen = mówić 

 

  ich    spreche   wir   sprechen 

  du     sprichst   ihr    sprecht 
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  er    sie   sprechen 

  sie     spricht 

  es     

 

 Według czasownika   będziemy odmieniać czasowniki takie jak: essen, treffen, sprechen, 
helfen, vergessen. 

  

 

  Gib mir es.     Daj mi to. 

 

  Was isst sie gern?   Co ona lubi jeść? 

 

  

Wymiana głoskowa e  -  ie   

 

  lesen = czytać 

 

  ich   lese   wir   lesen 

  du    liest   ihr    lest 

  er    sie    lesen 

  sie   liest 

  es     

 

Według czasownika lesen będziemy odmieniać czasowniki takie jak: sehen, empfehlen. 

 

  Siehst du es?    Czy widzisz to? 

  Ich empfehle ihr den Film.  Polecam jej ten film. 

             Lesen Sie gern?                                  Czy lubi Pan czytać? 

 

             Was empfiehlst du mir? Co mi polecasz? 

  



 179 

034_Lekcja 06_Czasowniki z wymianą głoskową_ Ćwiczenia sprawdzające - słuchaj! 

  Gibst du mir ein Brötchen bitte?   Dasz mi, proszę, bułkę? 

  Die Hoffnung stirbt zuletzt.   Nadzieja umiera ostatnia.  

  Das Lied gefällt mir.   Ta piosenka bardzo mi się podoba.  

  Gib mir ein Zeichen.   Daj mi znak.  

  Ich nehme einen Orangensaft.   Wezmę sok pomarańczowy.  

  Der Verkauf läuft gut.   Sprzedaż idzie dobrze.  

  Er sieht dir ähnlich.   On jest podobny do ciebie.  

  Siehst du dort den Stern?   Czy widzisz tamtą gwiazdę? 

  Ich nehme Rühreier.   Poproszę jecznicę.  

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

  Was nimmt er?   Co on bierze? 

  Ich fahre zur Arbeit.   Jadę do pracy.  

  Er spricht kein Chinesisch.   Nie mówi po chińsku.  

  Er sieht sehr kräftig aus.   On wygląda na silnego.  

  Gibst du mir dein Heft?   Czy dasz mi swój zeszyt? 

  Er lässt uns gehen!   On pozwala nam odejść! 

  Gib mir mal das Wörterbuch.   Daj mi ten słownik.  

  Pass auf das du nicht fällst.   Uważaj, niech nie spadniesz.  

  Der Kaffee ist stark.   Kawa jest mocna.  

  Ich esse nicht viel Gemüse.   Nie jem zbyt dużo warzyw.  

  Ich lasse mir die Karten legen.   Idę sobie postawić karty.  
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  Ich spreche kein Französisch.   Nie mówię po francusku.  

  Gefällt es Ihnen?   Podoba się Panu? 

  Du erfährst es als erster.   Dowiesz się jako pierwszy.  

  Meine tägliche Arbeitszeit beträgt 8 Stunden.   Mój czas pracy wynosi osiem godzin.  

  Was siehst du?   Co widzisz? 

  Siehst du den Unterschied?   Czy widzisz tę różnicę? 

  Ich brauche starke Helfer.   Potrzebuję silnych pomocników.  

  Ich lasse mich gern überzeugen.   Chętnie pozwolę, by mnie przeświadczono.  

  Er läuft am Sonntag beim Marathon mit.   W niedzielę biegnie maraton.  

  Mein Herz schlägt.   Moje serce bije.  

  Sie läuft sehr schnell.   Ona biega bardzo szybko.  

  Die Maschine läuft nicht.   Ta maszyna nie działa. 

  Sprichst du auch Griechisch?   Czy mówisz po grecku? 

  Die Polizei hält ein Auto an.   Policja zatrzymuje samochód.  

  Er trägt keinen Mantel.   Nie nosi płaszcza.  

 

035_Lekcja 06_Czasowniki z wymianą głoskową_ Ćwiczenia sprawdzające - 
przetłumacz! 

  Policja zatrzymuje samochód.    Die Polizei hält ein Auto an. 

  Czy widzisz tamtą gwiazdę?   Siehst du dort den Stern? 

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

  Uważaj, niech nie spadniesz.    Pass auf das du nicht fällst. 

  Czy mówisz po grecku?   Sprichst du auch Griechisch? 
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  On pozwala nam odejść!   Er lässt uns gehen! 

  Moje serce bije.    Mein Herz schlägt. 

  Wezmę sok pomarańczowy.    Ich nehme einen Orangensaft. 

  On jest podobny do ciebie.    Er sieht dir ähnlich. 

  Co widzisz?   Was siehst du? 

  On wygląda na silnego.    Er sieht sehr kräftig aus. 

  Ta maszyna nie działa.   Die Maschine läuft nicht. 

  Nie jem zbyt dużo warzyw.    Ich esse nicht viel Gemüse. 

  Potrzebuję silnych pomocników.    Ich brauche starke Helfer. 

  Daj mi ten słownik.    Gib mir mal das Wörterbuch. 

  Kawa jest mocna.    Der Kaffee ist stark. 

  Dowiesz się jako pierwszy.    Du erfährst es als erster. 

  Mój czas pracy wynosi osiem godzin.    Meine tägliche Arbeitszeit beträgt 8 Stunden. 

  Ta piosenka bardzo mi się podoba.    Das Lied gefällt mir. 

  Daj mi znak.    Gib mir ein Zeichen. 

  Idę sobie postawić karty.    Ich lasse mir die Karten legen. 

  Dasz mi, proszę, bułkę?   Gibst du mir ein Brötchen bitte? 

  Co on bierze?   Was nimmt er? 

  Nie mówię po francusku.    Ich spreche kein Französisch. 

  Nie mówi po chińsku.    Er spricht kein Chinesisch. 

  Sprzedaż idzie dobrze.    Der Verkauf läuft gut. 



 182 

  Jadę do pracy.    Ich fahre zur Arbeit. 

  Poproszę jecznicę.    Ich nehme Rühreier. 

  W niedzielę biegnie maraton.    Er läuft am Sonntag beim Marathon mit. 

  Czy dasz mi swój zeszyt?   Gibst du mir dein Heft? 

  Czy widzisz tę różnicę?   Siehst du den Unterschied? 

  Ona biega bardzo szybko.    Sie läuft sehr schnell. 

  Podoba się Panu?   Gefällt es Ihnen? 

  Chętnie pozwolę, by mnie przeświadczono.    Ich lasse mich gern überzeugen. 

  Nadzieja umiera ostatnia.    Die Hoffnung stirbt zuletzt. 

  Nie nosi płaszcza.    Er trägt keinen Mantel. 

 

036.00_Lekcja 06_Czasowniki z wymianą głoskową_wysłuchaj po niemiecku! 

  Sprichst du auch Griechisch?   Czy mówisz po grecku? 

  Er lässt uns gehen!   On pozwala nam odejść! 

  Ich esse nicht viel Gemüse.   Nie jem zbyt dużo warzyw.  

  Ich fahre zur Arbeit.   Jadę do pracy.  

  Gibst du mir dein Heft?   Czy dasz mi swój zeszyt? 

  Du erfährst es als erster.   Dowiesz się jako pierwszy.  

  Die Maschine läuft nicht.   Ta maszyna nie działa. 

  Was nimmt er?   Co on bierze? 

  Der Kaffee ist stark.   Kawa jest mocna.  

  Ich lasse mich gern überzeugen.   Chętnie pozwolę, by mnie przeświadczono.  
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  Mein Herz schlägt.   Moje serce bije.  

  Gib mir mal das Wörterbuch.   Daj mi ten słownik.  

  Ich nehme Rühreier.   Poproszę jecznicę.  

  Gib mir ein Zeichen.   Daj mi znak.  

  Ich lasse mir die Karten legen.   Idę sobie postawić karty.  

  Gibst du mir ein Brötchen bitte?   Dasz mi, proszę, bułkę? 

  Die Hoffnung stirbt zuletzt.   Nadzieja umiera ostatnia.  

  Der Verkauf läuft gut.   Sprzedaż idzie dobrze.  

  Was siehst du?   Co widzisz? 

  Er spricht kein Chinesisch.   Nie mówi po chińsku.  

  Siehst du dort den Stern?   Czy widzisz tamtą gwiazdę? 

  Er läuft am Sonntag beim Marathon mit.   W niedzielę biegnie maraton.  

  Er sieht dir ähnlich.   On jest podobny do ciebie.  

  Gefällt es Ihnen?   Podoba się Panu? 

  Ich spreche kein Französisch.   Nie mówię po francusku.  

  Ich brauche starke Helfer.   Potrzebuję silnych pomocników.  

  Meine tägliche Arbeitszeit beträgt 8 Stunden.   Mój czas pracy wynosi osiem godzin.  

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

  Ich nehme einen Orangensaft.   Wezmę sok pomarańczowy.  

  Sie läuft sehr schnell.   Ona biega bardzo szybko.  

  Siehst du den Unterschied?   Czy widzisz tę różnicę? 
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  Das Lied gefällt mir.   Ta piosenka bardzo mi się podoba.  

  Pass auf das du nicht fällst.   Uważaj, niech nie spadniesz.  

  Er sieht sehr kräftig aus.   On wygląda na silnego.  

  Die Polizei hält ein Auto an.   Policja zatrzymuje samochód.  

  Er trägt keinen Mantel.   Nie nosi płaszcza.  
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036.01_Lekcja 06_Czasowniki z wymianą głoskową_karty 

Gefällt es Ihnen? Pass auf das du nicht fällst. Er lässt uns gehen! 

Was siehst du? Was nimmt er? 
Ich lasse mir die Karten 

legen. 

Er läuft am Sonntag beim 
Marathon mit. 

Du erfährst es als erster. Sie läuft sehr schnell. 

Die Maschine läuft nicht. Er spricht kein Chinesisch. Siehst du den Unterschied? 

Ich nehme einen 
Orangensaft. 

Ich nehme Rühreier. Ich esse nicht viel Gemüse. 

Ich lasse mich gern 
überzeugen. 

Meine tägliche Arbeitszeit 
beträgt 8 Stunden. 

Der Verkauf läuft gut. 
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On pozwala nam odejść! Uważaj, niech nie spadniesz.  Podoba się Panu? 

Idę sobie postawić karty.  Co on bierze? Co widzisz? 

Ona biega bardzo szybko.  Dowiesz się jako pierwszy.  W niedzielę biegnie maraton. 

Czy widzisz tę różnicę? Nie mówi po chińsku.  Ta maszyna nie działa. 

Nie jem zbyt dużo warzyw.  Poproszę jecznicę.  Wezmę sok pomarańczowy.  

Sprzedaż idzie dobrze.  
Mój czas pracy wynosi 

osiem godzin.  
Chętnie pozwolę, by mnie 

przeświadczono.  

 

 

 

 

 



 187 

Ich fahre zur Arbeit. Siehst du dort den Stern? Die Hoffnung stirbt zuletzt. 

Die Polizei hält ein Auto an. Ich brauche starke Helfer. Mein Herz schlägt. 

Das gilt für die ganze Welt. Der Kaffee ist stark. Er sieht dir ähnlich. 

Er sieht sehr kräftig aus. Das Lied gefällt mir. Gibst du mir dein Heft? 

Sprichst du auch Griechisch? 
Ich spreche kein 

Französisch. 
Gibst du mir ein Brötchen 

bitte? 

Gib mir mal das Wörterbuch. Gib mir ein Zeichen. Er trägt keinen Mantel. 
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Nadzieja umiera ostatnia.  Czy widzisz tamtą gwiazdę? Jadę do pracy.  

Moje serce bije.  
Potrzebuję silnych 

pomocników.  
Policja zatrzymuje 

samochód.  

On jest podobny do ciebie.  Kawa jest mocna.  To dotyczy całego świata.  

Czy dasz mi swój zeszyt? 
Ta piosenka bardzo mi się 

podoba.  
On wygląda na silnego.  

Dasz mi, proszę, bułkę? Nie mówię po francusku.  Czy mówisz po grecku? 

Nie nosi płaszcza.  Daj mi znak.  Daj mi ten słownik.  
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036.02_Lekcja 06_Czasowniki z wymianą głoskową_test  

  Dowiesz się jako pierwszy.  ................................................................. 

  Dasz mi, proszę, bułkę? ................................................................. 

  Daj mi znak.  ................................................................. 

  Czy dasz mi swój zeszyt? ................................................................. 

  Nie mówię po francusku.  ................................................................. 

  To dotyczy całego świata.  ................................................................. 

  Sprzedaż idzie dobrze.  ................................................................. 

  On pozwala nam odejść! ................................................................. 

  Kawa jest mocna.  ................................................................. 

  Co on bierze? ................................................................. 

  Daj mi ten słownik.  ................................................................. 

  Ona biega bardzo szybko.  ................................................................. 

  Mój czas pracy wynosi osiem godzin.  ................................................................. 

  W niedzielę biegnie maraton.  ................................................................. 

  Wezmę sok pomarańczowy.  ................................................................. 

  Poproszę jecznicę.  ................................................................. 

  Podoba się Panu? ................................................................. 

  Czy widzisz tę różnicę? ................................................................. 

  Idę sobie postawić karty.  ................................................................. 

  Nie jem zbyt dużo warzyw.  ................................................................. 
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  Ta piosenka bardzo mi się podoba.  ................................................................. 

  Policja zatrzymuje samochód.  ................................................................. 

  Nadzieja umiera ostatnia.  ................................................................. 

  Nie mówi po chińsku.  ................................................................. 

  On wygląda na silnego.  ................................................................. 

  On jest podobny do ciebie.  ................................................................. 

  Nie nosi płaszcza.  ................................................................. 

  Uważaj, niech nie spadniesz.  ................................................................. 

  Potrzebuję silnych pomocników.  ................................................................. 

  Ta maszyna nie działa. ................................................................. 

  Jadę do pracy.  ................................................................. 

  Co widzisz? ................................................................. 

  Czy mówisz po grecku? ................................................................. 

  Chętnie pozwolę, by mnie przeświadczono.  ................................................................. 

  Czy widzisz tamtą gwiazdę? ................................................................. 

  Moje serce bije.  ................................................................. 
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036.03_Lekcja 06_Czasowniki z wymianą głoskową_klucz 

  Dowiesz się jako pierwszy.    Du erfährst es als erster. 

  Dasz mi, proszę, bułkę?   Gibst du mir ein Brötchen bitte? 

  Daj mi znak.    Gib mir ein Zeichen. 

  Czy dasz mi swój zeszyt?   Gibst du mir dein Heft? 

  Nie mówię po francusku.    Ich spreche kein Französisch. 

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

  Sprzedaż idzie dobrze.    Der Verkauf läuft gut. 

  On pozwala nam odejść!   Er lässt uns gehen! 

  Kawa jest mocna.    Der Kaffee ist stark. 

  Co on bierze?   Was nimmt er? 

  Daj mi ten słownik.    Gib mir mal das Wörterbuch. 

  Ona biega bardzo szybko.    Sie läuft sehr schnell. 

  Mój czas pracy wynosi osiem godzin.    Meine tägliche Arbeitszeit beträgt 8 Stunden. 

  W niedzielę biegnie maraton.    Er läuft am Sonntag beim Marathon mit. 

  Wezmę sok pomarańczowy.    Ich nehme einen Orangensaft. 

  Poproszę jecznicę.    Ich nehme Rühreier. 

  Podoba się Panu?   Gefällt es Ihnen? 

  Czy widzisz tę różnicę?   Siehst du den Unterschied? 

  Idę sobie postawić karty.    Ich lasse mir die Karten legen. 

  Nie jem zbyt dużo warzyw.    Ich esse nicht viel Gemüse. 

  Ta piosenka bardzo mi się podoba.    Das Lied gefällt mir. 
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  Policja zatrzymuje samochód.    Die Polizei hält ein Auto an. 

  Nadzieja umiera ostatnia.    Die Hoffnung stirbt zuletzt. 

  Nie mówi po chińsku.    Er spricht kein Chinesisch. 

  On wygląda na silnego.    Er sieht sehr kräftig aus. 

  On jest podobny do ciebie.    Er sieht dir ähnlich. 

  Nie nosi płaszcza.    Er trägt keinen Mantel. 

  Uważaj, niech nie spadniesz.    Pass auf das du nicht fällst. 

  Potrzebuję silnych pomocników.    Ich brauche starke Helfer. 

  Ta maszyna nie działa.   Die Maschine läuft nicht. 

  Jadę do pracy.    Ich fahre zur Arbeit. 

  Co widzisz?   Was siehst du? 

  Czy mówisz po grecku?   Sprichst du auch Griechisch? 

  Chętnie pozwolę, by mnie przeświadczono.    Ich lasse mich gern überzeugen. 

  Czy widzisz tamtą gwiazdę?   Siehst du dort den Stern? 

  Moje serce bije.    Mein Herz schlägt. 
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037_Lekcja 07_Tryb rozkazujący_ Słownictwo - słuchaj! 

  geradeaus   prosto 

  hereinkommen   wchodzić 

  sei   bądź! 

  Geschichte, die, Geschichten   historia 

  folgen   iść za kimś 

  Karten, die   karty 

  seien, sei (du) , seien wir, seid ihr, seien Sie   bądźcie 

  Fenster, das   okno 

  ruhig   cichy 

  überlegen   pomyśleć 

  bei mir   u mnie 

  zeigen   pokazać 

  hier   tutaj 

  Tor, das   brama 

  zeigen - ich zeige, du zeigst, er zeigt, wir 
zeigen, ihr zeigt, sie zeigen 

  pokazać- pokażę, pokażesz, pokaże, 
pokażemy, pokażecie, pokażą 

  Salz, das   sól 

  her   tutaj 

  Flasche, die   butelka 

  ans Gerät   do urządzenia 

  Gesicht, das   twarz 



 194 

  Grafik, die   grafika 

  Band, das   taśma 

  Gang, der   korytarz 

  Flur, der   korytarz 

  behalten   zatrzymać  

 

038_Lekcja 07_Tryb rozkazujący Słownictwo - przetłumacz! 

  grafika   Grafik, die 

  wchodzić   hereinkommen 

  pokazać   zeigen 

  tutaj   hier 

  taśma   Band, das 

  tutaj   her 

  bądźcie   seien, sei (du) , seien wir, seid ihr, seien Sie 

  korytarz   Gang, der 

  sól   Salz, das 

  okno   Fenster, das 

  u mnie   bei mir 

  do urządzenia   ans Gerät 

  cichy   ruhig 

  iść za kimś   folgen 

  karty   Karten, die 
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  twarz   Gesicht, das 

  prosto   geradeaus 

  pokazać- pokażę, pokażesz, pokaże, 
pokażemy, pokażecie, pokażą 

  zeigen - ich zeige, du zeigst, er zeigt, wir 
zeigen, ihr zeigt, sie zeigen 

  pomyśleć   überlegen 

  historia   Geschichte, die, Geschichten 

  bądź!   sei 

  korytarz   Flur, der 

  brama   Tor, das 

  butelka   Flasche, die 

  zatrzymać    behalten 
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039_Lekcja 07_tryb rozkazujący_wyjaśnienie 

 

TRYB ROZKAZUJĄCY CZASOWNIKA BYĆ-SEIN 

 

SEI! –   Bądź!      

SEIEN WIR! –  Bądźmy! 

SEID! -    Bądźcie (dzieci) 

SEIEN SIE –  Bądźcie! (Panie i Panowie) 

 

   

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

 Seien wir vernünftig!   Bądźmy rozsądni! 

Kinder, seid ruhig!   Dzieci, bądźcie po cichu! 

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

 

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

Besuch uns morgen!  Odwiedź nas jutro! 

Komm morgen!  Przyjdź jutro! 

 

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

 

Besuchen wir ihn!  Odwiedźmy go! 

Kinder, kommt bald!  Dzieci, przyjdźcie wkrótce! 

Kommen Sie um acht!  Niech Pan przyjdzie o ósmej. 

 

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

Arbeite!    Pracuj! 

Warte!     Czekaj! 

 

Rozkaz czasowników nieregularnych tworzymy w ten sposób:  

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

fahr - en  fahre!  



 197 

W liczbie mnogiej tworzymy rozkaz standardowo:  

Fahren Sie schneller! Proszę jechać szybciej! 

  

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

Gib mir deine Hand! Daj mi twą rękę! 

Sprich mit mir!  Mów ze mną! 

 

W liczbie mnogiej występuje standardowy rozkaz: 

Geben Sie es mir!   Proszę mi to dać! 

Gebt ihr das Buch!   Dajcie jej tę książkę! 

 

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

sieh es!   Popatrz na to! 

Lies es!   Przeczytaj to! 

 

W liczbie mnogiej występuje standartowy rozkaz:  

Empfehlen Sie uns etwas! Niech Pan nam coś poleci! 

Sehen wir mal!   Zobaczmy! 
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040_Lekcja 07_Tryb rozkazujący_ Ćwiczenia sprawdzające - słuchaj! 

  Stell es vor die Tür.   Postaw to przed drzwiami. 

  Kommen Sie herein!   Wejdźcie do środka! 

  Bist du schon hier?   Jesteś już tutaj? 

  Reich mir mal die Flasche.   Podaj mi tę butelkę.  

  Räume bitte das Zimmer aus!   Proszę sprzątnij pokój.  

  Sei vorsichtig.   Bądź ostrożny! 

  Mach bitte das Fenster zu.   Proszę, zamknij okno.  

  Stell dir vor!   Wyobraź sobie! 

  Steig ein!   Wsiądź! 

  Zeigen Sie es mir!   Niech Pan mi to pokaże!  

  Seien Sie vernünftig!   Niech Pan będzie rozsądny!  

  Leg es auf den Tisch.   Połóż to na stole.  

  Sprechen Sie nie wieder so mit mir!   Nigdy więcej niech Pan nie mówi do mnie w 
ten sposób! 

  Merk dir das!   Zapamiętaj to sobie! 

  Reich mir mal das Salz.   Podaj mi sól.  

  Fahr einfach noch ein Stück geradeaus weiter.   Jedź jeszcze trochę prosto.  

  Die Garderobe ist im Flur.   Garderoba jest w korytarzu.  

  Träume schön.   Miłych snów.  

  Erzähle mir die Geschichte.   Opowiedz mi tę historię.  

  Folgen Sie mir, bitte.   Proszę iść za mną.  
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  Komm nicht wieder!   Już nie wracaj! 

  Bitte mische die Karten.   Proszę potasuj karty.  

  Mach das Tor auf.   Otwórz bramę.  

  Gib mir mal das Band.   Daj mi tę taśmę.  

  Gehen Sie den Gang hinunter.   Idźcie na koniec tego korytarza.  

  Würdest du mir den Wagen zeigen?   Czy pokazałbyś mi ten samochód? 

  Bitte sei ruhig.   Proszę, bądź cicho.  

  Schau mir ins Gesicht.   Spójrz mi w twarz.  

  Lass mir noch etwas übrig.   Zostaw mi coś jeszcze.  

  Steig in den Wagen.   Wchodzić do samochodu.  

  Lass mich mal ans Gerät.   Dopuść mnie do tego urządzenia.  

  Komm her.   Chodź tutaj.  

  Zeig mir mal die Grafik.   Pokaż mi tę grafikę.  

  Bleibe bei mir.   Zostań u mnie.  

  Stell doch bitte alles auf den Tisch.   Połóż wszystko, proszę, na stole.  

  Schau unter das Bett.   Popatrz się pod łóżko.  

  Überlegen Sie doch!   Niech Pan/Pani o tym pomyśli! Niech Państwo 
o tym pomyślą! 

  Behalten Sie es.   Proszę go zatrzymać.  
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041_Lekcja 07_Tryb rozkazujący_ Ćwiczenia sprawdzające - przetłumacz! 

  Wyobraź sobie!   Stell dir vor! 

  Zostaw mi coś jeszcze.    Lass mir noch etwas übrig. 

  Połóż wszystko, proszę, na stole.    Stell doch bitte alles auf den Tisch. 

  Pokaż mi tę grafikę.    Zeig mir mal die Grafik. 

  Otwórz bramę.    Mach das Tor auf. 

  Wsiądź!   Steig ein! 

  Jesteś już tutaj?   Bist du schon hier? 

  Opowiedz mi tę historię.    Erzähle mir die Geschichte. 

  Bądź ostrożny!   Sei vorsichtig. 

  Garderoba jest w korytarzu.    Die Garderobe ist im Flur. 

  Spójrz mi w twarz.    Schau mir ins Gesicht. 

  Proszę, bądź cicho.    Bitte sei ruhig. 

  Już nie wracaj!   Komm nicht wieder! 

  Niech Pan/Pani o tym pomyśli! Niech Państwo 
o tym pomyślą! 

  Überlegen Sie doch! 

  Idźcie na koniec tego korytarza.    Gehen Sie den Gang hinunter. 

  Niech Pan będzie rozsądny!    Seien Sie vernünftig! 

  Zapamiętaj to sobie!   Merk dir das! 

  Proszę iść za mną.    Folgen Sie mir, bitte. 

  Podaj mi tę butelkę.    Reich mir mal die Flasche. 

  Podaj mi sól.    Reich mir mal das Salz. 
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  Popatrz się pod łóżko.    Schau unter das Bett. 

  Postaw to przed drzwiami.   Stell es vor die Tür. 

  Proszę sprzątnij pokój.    Räume bitte das Zimmer aus! 

  Niech Pan mi to pokaże!    Zeigen Sie es mir! 

  Wchodzić do samochodu.    Steig in den Wagen. 

  Proszę, zamknij okno.    Mach bitte das Fenster zu. 

  Miłych snów.    Träume schön. 

  Czy pokazałbyś mi ten samochód?   Würdest du mir den Wagen zeigen? 

  Proszę potasuj karty.    Bitte mische die Karten. 

  Dopuść mnie do tego urządzenia.    Lass mich mal ans Gerät. 

  Wejdźcie do środka!   Kommen Sie herein! 

  Chodź tutaj.    Komm her. 

  Połóż to na stole.    Leg es auf den Tisch. 

  Jedź jeszcze trochę prosto.    Fahr einfach noch ein Stück geradeaus weiter. 

  Zostań u mnie.    Bleibe bei mir. 

  Daj mi tę taśmę.    Gib mir mal das Band. 

  Nigdy więcej niech Pan nie mówi do mnie w 
ten sposób! 

  Sprechen Sie nie wieder so mit mir! 

  Proszę go zatrzymać.    Behalten Sie es. 
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042.00_Lekcja 07_Tryb rozkazujący_Wwysłuchaj po niemiecku! 

  Sei vorsichtig.   Bądź ostrożny! 

  Reich mir mal die Flasche.   Podaj mi tę butelkę.  

  Steig in den Wagen.   Wchodzić do samochodu.  

  Komm nicht wieder!   Już nie wracaj! 

  Schau unter das Bett.   Popatrz się pod łóżko.  

  Seien Sie vernünftig!   Niech Pan będzie rozsądny!  

  Bitte mische die Karten.   Proszę potasuj karty.  

  Räume bitte das Zimmer aus!   Proszę sprzątnij pokój.  

  Bist du schon hier?   Jesteś już tutaj? 

  Zeigen Sie es mir!   Niech Pan mi to pokaże!  

  Mach das Tor auf.   Otwórz bramę.  

  Sprechen Sie nie wieder so mit mir!   Nigdy więcej niech Pan nie mówi do mnie w 
ten sposób! 

  Gib mir mal das Band.   Daj mi tę taśmę.  

  Kommen Sie herein!   Wejdźcie do środka! 

  Stell doch bitte alles auf den Tisch.   Połóż wszystko, proszę, na stole.  

  Bleibe bei mir.   Zostań u mnie.  

  Überlegen Sie doch!   Niech Pan/Pani o tym pomyśli! Niech Państwo 
o tym pomyślą! 

  Mach bitte das Fenster zu.   Proszę, zamknij okno.  

  Fahr einfach noch ein Stück geradeaus weiter.   Jedź jeszcze trochę prosto.  

  Steig ein!   Wsiądź! 
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  Lass mich mal ans Gerät.   Dopuść mnie do tego urządzenia.  

  Die Garderobe ist im Flur.   Garderoba jest w korytarzu.  

  Erzähle mir die Geschichte.   Opowiedz mi tę historię.  

  Lass mir noch etwas übrig.   Zostaw mi coś jeszcze.  

  Leg es auf den Tisch.   Połóż to na stole.  

  Gehen Sie den Gang hinunter.   Idźcie na koniec tego korytarza.  

  Träume schön.   Miłych snów.  

  Stell es vor die Tür.   Postaw to przed drzwiami. 

  Würdest du mir den Wagen zeigen?   Czy pokazałbyś mi ten samochód? 

  Zeig mir mal die Grafik.   Pokaż mi tę grafikę.  

  Stell dir vor!   Wyobraź sobie! 

  Merk dir das!   Zapamiętaj to sobie! 

  Reich mir mal das Salz.   Podaj mi sól.  

  Schau mir ins Gesicht.   Spójrz mi w twarz.  

  Folgen Sie mir, bitte.   Proszę iść za mną.  

  Bitte sei ruhig.   Proszę, bądź cicho.  

  Komm her.   Chodź tutaj.  

  Behalten Sie es.   Proszę go zatrzymać.  
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042.01_Lekcja 07_Tryb rozkazujący_karty 

Sei vorsichtig. Seien Sie vernünftig! Zeigen Sie es mir! 

Folgen Sie mir, bitte. Überlegen Sie doch! 
Räume bitte das Zimmer 

aus! 

Würdest du mir den Wagen 
zeigen? 

Merk dir das! Die Garderobe ist im Flur. 

Mach bitte das Fenster zu. Mach das Tor auf. 
Gehen Sie den Gang 

hinunter. 

Bist du schon hier? Steig in den Wagen. Steig ein! 

Reich mir mal die Flasche. Reich mir mal das Salz. 
Sprechen Sie nie wieder so 

mit mir! 
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Niech Pan mi to pokaże!  Niech Pan będzie rozsądny!  Bądź ostrożny! 

Proszę sprzątnij pokój.  
Niech Pan/Pani o tym 

pomyśli! Niech Państwo o 
tym pomyślą! 

Proszę iść za mną.  

Garderoba jest w korytarzu.  Zapamiętaj to sobie! 
Czy pokazałbyś mi ten 

samochód? 

Idźcie na koniec tego 
korytarza.  

Otwórz bramę.  Proszę, zamknij okno.  

Wsiądź! Wchodzić do samochodu.  Jesteś już tutaj? 

Nigdy więcej niech Pan nie 
mówi do mnie w ten sposób! 

Podaj mi sól.  Podaj mi tę butelkę.  
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Stell dir vor! Kommen Sie herein! Komm her. 

Lass mir noch etwas übrig. Zeig mir mal die Grafik. Bleibe bei mir. 

Schau unter das Bett. Leg es auf den Tisch. 
Stell doch bitte alles auf den 

Tisch. 

Stell es vor die Tür. Gib mir mal das Band. Erzähle mir die Geschichte. 

Schau mir ins Gesicht. Träume schön. Lass mich mal ans Gerät. 

Bitte sei ruhig. 
Fahr einfach noch ein Stück 

geradeaus weiter. 
Bitte mische die Karten. 
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Chodź tutaj.  Wejdźcie do środka! Wyobraź sobie! 

Zostań u mnie.  Pokaż mi tę grafikę.  Zostaw mi coś jeszcze.  

Połóż wszystko, proszę, na 
stole.  

Połóż to na stole.  Popatrz się pod łóżko.  

Opowiedz mi tę historię.  Daj mi tę taśmę.  Postaw to przed drzwiami. 

Dopuść mnie do tego 
urządzenia.  

Miłych snów.  Spójrz mi w twarz.  

Proszę potasuj karty.  Jedź jeszcze trochę prosto.  Proszę, bądź cicho.  
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Komm nicht wieder! Behalten Sie es. -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  
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-  Proszę go zatrzymać.  Już nie wracaj! 

 

042.02_Lekcja 07_Tryb rozkazujący_test 

  Daj mi tę taśmę.  ................................................................. 

  Proszę go zatrzymać.  ................................................................. 

  Podaj mi sól.  ................................................................. 

  Chodź tutaj.  ................................................................. 

  Garderoba jest w korytarzu.  ................................................................. 

  Już nie wracaj! ................................................................. 

  Proszę potasuj karty.  ................................................................. 

  Idźcie na koniec tego korytarza.  ................................................................. 

  Wsiądź! ................................................................. 

  Jesteś już tutaj? ................................................................. 

  Niech Pan mi to pokaże!  ................................................................. 

  Proszę iść za mną.  ................................................................. 

  Zostaw mi coś jeszcze.  ................................................................. 

  Proszę, bądź cicho.  ................................................................. 

  Postaw to przed drzwiami. ................................................................. 

  Otwórz bramę.  ................................................................. 

  Opowiedz mi tę historię.  ................................................................. 
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  Podaj mi tę butelkę.  ................................................................. 

  Wejdźcie do środka! ................................................................. 

  Połóż wszystko, proszę, na stole.  ................................................................. 

  Pokaż mi tę grafikę.  ................................................................. 

  Niech Pan/Pani o tym pomyśli! Niech Państwo 
o tym pomyślą! 

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

  Proszę, zamknij okno.  ................................................................. 

  Miłych snów.  ................................................................. 

  Dopuść mnie do tego urządzenia.  ................................................................. 

  Spójrz mi w twarz.  ................................................................. 

  Popatrz się pod łóżko.  ................................................................. 

  Bądź ostrożny! ................................................................. 

  Jedź jeszcze trochę prosto.  ................................................................. 

  Nigdy więcej niech Pan nie mówi do mnie w 
ten sposób! 

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

  Niech Pan będzie rozsądny!  ................................................................. 

  Zapamiętaj to sobie! ................................................................. 

  Czy pokazałbyś mi ten samochód? ................................................................. 

  Wyobraź sobie! ................................................................. 

  Proszę sprzątnij pokój.  ................................................................. 

  Połóż to na stole.  ................................................................. 
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042.03_Lekcja 07_Tryb rozkazujący_klucz 

  Daj mi tę taśmę.    Gib mir mal das Band. 

  Proszę go zatrzymać.    Behalten Sie es. 

  Podaj mi sól.    Reich mir mal das Salz. 

  Chodź tutaj.    Komm her. 

  Garderoba jest w korytarzu.    Die Garderobe ist im Flur. 

  Już nie wracaj!   Komm nicht wieder! 

  Proszę potasuj karty.    Bitte mische die Karten. 

  Idźcie na koniec tego korytarza.    Gehen Sie den Gang hinunter. 

  Wsiądź!   Steig ein! 

  Jesteś już tutaj?   Bist du schon hier? 

  Niech Pan mi to pokaże!    Zeigen Sie es mir! 

  Proszę iść za mną.    Folgen Sie mir, bitte. 

  Zostaw mi coś jeszcze.    Lass mir noch etwas übrig. 

  Proszę, bądź cicho.    Bitte sei ruhig. 

  Postaw to przed drzwiami.   Stell es vor die Tür. 

  Otwórz bramę.    Mach das Tor auf. 

  Opowiedz mi tę historię.    Erzähle mir die Geschichte. 

  Podaj mi tę butelkę.    Reich mir mal die Flasche. 

  Wejdźcie do środka!   Kommen Sie herein! 

  Połóż wszystko, proszę, na stole.    Stell doch bitte alles auf den Tisch. 

  Pokaż mi tę grafikę.    Zeig mir mal die Grafik. 
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  Niech Pan/Pani o tym pomyśli! Niech Państwo 
o tym pomyślą! 

  Überlegen Sie doch! 

  Proszę, zamknij okno.    Mach bitte das Fenster zu. 

  Miłych snów.    Träume schön. 

  Dopuść mnie do tego urządzenia.    Lass mich mal ans Gerät. 

  Spójrz mi w twarz.    Schau mir ins Gesicht. 

  Popatrz się pod łóżko.    Schau unter das Bett. 

  Bądź ostrożny!   Sei vorsichtig. 

  Jedź jeszcze trochę prosto.    Fahr einfach noch ein Stück geradeaus weiter. 

  Nigdy więcej niech Pan nie mówi do mnie w 
ten sposób! 

  Sprechen Sie nie wieder so mit mir! 

  Niech Pan będzie rozsądny!    Seien Sie vernünftig! 

  Zapamiętaj to sobie!   Merk dir das! 

  Czy pokazałbyś mi ten samochód?   Würdest du mir den Wagen zeigen? 

  Wyobraź sobie!   Stell dir vor! 

  Proszę sprzątnij pokój.    Räume bitte das Zimmer aus! 

  Połóż to na stole.    Leg es auf den Tisch. 
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043_Lekcja 08_Odmiana zaimków osobowych _ Słownictwo - słuchaj! 

  heiß   gorący 

  beschreiben   opisać 

  Zwiebel, die   cebula 

  herzlich   serdeczny 

  Schritt, der, Schritte   krok 

  schulden   być winnym 

  Jacke, die   kurtka 

  sicher   pewien 

  gewiss   pewny 

  mir   mnie, mi 

  ganz   całkiem 

  langweilig   nudny 

  fröhlich   wesoły 

  fest   mocno 

  Konzentration, die   koncentracja 

  überraschen   zaskoczyć 

  beraten   poradzić 

  Beispiel, das   przykład 

  helfen - ich helfe, du hilfst, er hilft, wir helfen, 
ihr helft, sie helfen 

  pomagać 

  laut   głośny 
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  Eis, das   lody 

  hassen   nienawidzieć 

  ihm   jemu 

  gehören - ich gehöre, du gehörst, er gehört, 
wir gehören, ihr gehört, sie gehören 

  należeć- należę, należysz, należy, my 
należymy, wy należycie, oni należą 

  süß   słodki 

  ziemlich   całkiem 

  wichtig   ważny 

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

 

044_Lekcja 08_Odmiana zaimków osobowych_ Słownictwo - przetłumacz! 

  pewny   gewiss 

  wesoły   fröhlich 

  całkiem   ziemlich 

  cebula   Zwiebel, die 

  kurtka   Jacke, die 

  nienawidzieć   hassen 

  być winnym   schulden 

  krok   Schritt, der, Schritte 

  poradzić   beraten 

  przykład   Beispiel, das 

  pomagać   helfen - ich helfe, du hilfst, er hilft, wir helfen, 
ihr helft, sie helfen 
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  ważny   wichtig 

  serdeczny   herzlich 

  mocno   fest 

  pewien   sicher 

  głośny   laut 

  gorący   heiß 

  całkiem   ganz 

  mnie, mi   mir 

  słodki   süß 

  lody   Eis, das 

  nudny   langweilig 

  opisać   beschreiben 

  jemu   ihm 

  koncentracja   Konzentration, die 

  należeć- należę, należysz, należy, my 
należymy, wy należycie, oni należą 

  gehören - ich gehöre, du gehörst, er gehört, 
wir gehören, ihr gehört, sie gehören 

  zaskoczyć   überraschen 

  mnie, tobie, jemu, jej, jemu, nam, wam, im   mir, dir, ihm, ihr, ihm, uns. euch, ihnen 
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045_Lekcja 08_Odmiana zaimków osobowych_wyjaśnienie 
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). 

 

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. 
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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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046_Lekcja 08_Odmiana zaimków osobowych_ Ćwiczenia sprawdzające - słuchaj! 

  Es ist für ihn.   To jest dla niego.  

  Mir ist heiß.   Jest mi gorąco.  

  Ich halte Dich fest.   Trzymam cię mocno.  

  Mir ist langweilig.   Nudzę się.  

  Alle hassen mich.   Wszyscy mnie nienawidzą.  

  Das ist mir wichtig.   To jest ważne dla mnie.  

  Ich gebe es ihm morgen.   Dam mu to jutro.  

  Ich danke Ihnen für den Hinweis.   Dziękuję za podpowiedź.  

  Ich lasse mich überraschen.   Jestem zaskoczony.  

  Sie schulden mir eine Erklärung.   Jest Pan mi winien wyjaśnienie. 

  Ich danke Dir herzlich.   Serdecznie ci dziękuję. 

  Dir fehlt nur Übung.   Brakuje ci tylko ćwiczenia.  

  Ich kann dir den Weg beschreiben.   Mogę opisać ci drogę.  

  Es ist für sie.   To jest dla niej.  

  Das ist mir zu laut hier.   Dla mnie jest tutaj za głośno.  

  Ich bin sicher.   Jestem pewien.  

  Der Sieg ist mir gewiss.   Zwycięstwo jest zapewnione.  

  Dazu fehlt mir die Konzentration.   Do tego brakuje mi koncentracji.  

  Es ist für euch.   To jest dla was.  

  Es ist mir ganz egal.   Nie obchodzi mnie to.  

  Ich kaufe mir eine neue Jacke.   Kupuję sobie nową kurtkę.  
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  Schneidest du mir eine Zwiebel?   Pokroisz mi cebulę? 

  Mir ist schwindlig.   Mdli mnie.  

  Mir geht’s gut.   Radzę sobie dobrze.  

  Es ist für uns.   To jest dla nas. 

  Ich wünsche Ihnen fröhliche Weihnachten.   Życzymy Panu Wesołych Świąt.  

  Es ist für Sie.   To jest dla Pana.  

  Das ist mir ziemlich egal.   W ogóle mnie to nie obchodzi.  

  Es ist für dich.   To jest dla ciebie.  

  Das gehört mir.   To należy do mnie.  

  Es ist für sie.   To jest dla niej.  

  Ich gebe dir ein Beispiel.   Dam ci przykład.  

  Das ist mir zu süß.   To jest dla mnie za słodkie.  

  Ich hole mir ein Eis.   Wezmę lody.  

  Ich lasse mich beraten.   Pozwolę, by mi doradzono.  

  Es ist für mich.   To jest dla mnie.  

  Wir zeigen dir das Schritt für Schritt.   Pokażemy ci to krok za krokiem.  

  Ich helfe dir gern.   Chętnie ci pomogę.  

  Kannst Du mir das Brot geben?   Czy możesz dać mi chleb? 
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047_Lekcja 08_Odmiana zaimków osobowych_ Ćwiczenia sprawdzające - przetłumacz! 

  To jest dla niego.    Es ist für ihn. 

  Wezmę lody.    Ich hole mir ein Eis. 

  Dziękuję za podpowiedź.    Ich danke Ihnen für den Hinweis. 

  Radzę sobie dobrze.    Mir geht’s gut. 

  Brakuje ci tylko ćwiczenia.    Dir fehlt nur Übung. 

  To jest dla ciebie.    Es ist für dich. 

  Jest Pan mi winien wyjaśnienie.   Sie schulden mir eine Erklärung. 

  Dam ci przykład.    Ich gebe dir ein Beispiel. 

  Chętnie ci pomogę.    Ich helfe dir gern. 

  To jest dla mnie za słodkie.    Das ist mir zu süß. 

  To jest dla niej.    Es ist für sie. 

  Życzymy Panu Wesołych Świąt.    Ich wünsche Ihnen fröhliche Weihnachten. 

  Mdli mnie.    Mir ist schwindlig. 

  Serdecznie ci dziękuję.   Ich danke Dir herzlich. 

  To jest dla Pana.    Es ist für Sie. 

  To jest ważne dla mnie.    Das ist mir wichtig. 

  To jest dla niej.    Es ist für sie. 

  To jest dla mnie.    Es ist für mich. 

  W ogóle mnie to nie obchodzi.    Das ist mir ziemlich egal. 

  Kupuję sobie nową kurtkę.    Ich kaufe mir eine neue Jacke. 

  Pokażemy ci to krok za krokiem.    Wir zeigen dir das Schritt für Schritt. 
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  Wszyscy mnie nienawidzą.    Alle hassen mich. 

  Pozwolę, by mi doradzono.    Ich lasse mich beraten. 

  Nudzę się.    Mir ist langweilig. 

  Zwycięstwo jest zapewnione.    Der Sieg ist mir gewiss. 

  Nie obchodzi mnie to.    Es ist mir ganz egal. 

  To jest dla nas.   Es ist für uns. 

  Trzymam cię mocno.    Ich halte Dich fest. 

  Dam mu to jutro.    Ich gebe es ihm morgen. 

  Jestem pewien.    Ich bin sicher. 

  Pokroisz mi cebulę?   Schneidest du mir eine Zwiebel? 

  To jest dla was.    Es ist für euch. 

  Jestem zaskoczony.    Ich lasse mich überraschen. 

  Dla mnie jest tutaj za głośno.    Das ist mir zu laut hier. 

  Jest mi gorąco.    Mir ist heiß. 

  Mogę opisać ci drogę.    Ich kann dir den Weg beschreiben. 

  To należy do mnie.    Das gehört mir. 

  Do tego brakuje mi koncentracji.    Dazu fehlt mir die Konzentration. 

  Czy możesz dać mi chleb?   Kannst Du mir das Brot geben? 

 

048.00_Lekcja 08_Odmiana zaimków osobowych_wysłuchaj po niemiecku! 

  Ich danke Ihnen für den Hinweis.   Dziękuję za podpowiedź.  

  Ich hole mir ein Eis.   Wezmę lody.  
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  Dir fehlt nur Übung.   Brakuje ci tylko ćwiczenia.  

  Es ist für ihn.   To jest dla niego.  

  Es ist für dich.   To jest dla ciebie.  

  Es ist mir ganz egal.   Nie obchodzi mnie to.  

  Mir ist langweilig.   Nudzę się.  

  Sie schulden mir eine Erklärung.   Jest Pan mi winien wyjaśnienie. 

  Ich helfe dir gern.   Chętnie ci pomogę.  

  Ich danke Dir herzlich.   Serdecznie ci dziękuję. 

  Ich gebe dir ein Beispiel.   Dam ci przykład.  

  Ich lasse mich überraschen.   Jestem zaskoczony.  

  Wir zeigen dir das Schritt für Schritt.   Pokażemy ci to krok za krokiem.  

  Mir ist heiß.   Jest mi gorąco.  

  Ich halte Dich fest.   Trzymam cię mocno.  

  Schneidest du mir eine Zwiebel?   Pokroisz mi cebulę? 

  Mir geht’s gut.   Radzę sobie dobrze.  

  Ich bin sicher.   Jestem pewien.  

  Es ist für sie.   To jest dla niej.  

  Es ist für euch.   To jest dla was.  

  Es ist für sie.   To jest dla niej.  

  Dazu fehlt mir die Konzentration.   Do tego brakuje mi koncentracji.  

  Es ist für mich.   To jest dla mnie.  
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  Das ist mir zu süß.   To jest dla mnie za słodkie.  

  Das gehört mir.   To należy do mnie.  

  Ich wünsche Ihnen fröhliche Weihnachten.   Życzymy Panu Wesołych Świąt.  

  Alle hassen mich.   Wszyscy mnie nienawidzą.  

  Mir ist schwindlig.   Mdli mnie.  

  Das ist mir wichtig.   To jest ważne dla mnie.  

  Der Sieg ist mir gewiss.   Zwycięstwo jest zapewnione.  

  Es ist für Sie.   To jest dla Pana.  

  Ich lasse mich beraten.   Pozwolę, by mi doradzono.  

  Ich kaufe mir eine neue Jacke.   Kupuję sobie nową kurtkę.  

  Ich kann dir den Weg beschreiben.   Mogę opisać ci drogę.  

  Es ist für uns.   To jest dla nas. 

  Ich gebe es ihm morgen.   Dam mu to jutro.  

  Das ist mir zu laut hier.   Dla mnie jest tutaj za głośno.  

  Das ist mir ziemlich egal.   W ogóle mnie to nie obchodzi.  

  Kannst Du mir das Brot geben?   Czy możesz dać mi chleb? 
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048.01_Lekcja 08_Odmiana zaimków osobowych_karty 

Das gehört mir. Alle hassen mich. Ich helfe dir gern. 

Ich lasse mich überraschen. 
Sie schulden mir eine 

Erklärung. 
Wir zeigen dir das Schritt für 

Schritt. 

Ich kaufe mir eine neue 
Jacke. 

Ich hole mir ein Eis. 
Schneidest du mir eine 

Zwiebel? 

Ich kann dir den Weg 
beschreiben. 

Ich danke Ihnen für den 
Hinweis. 

Es ist mir ganz egal. 

Mir geht’s gut. Ich halte Dich fest. 
Dazu fehlt mir die 

Konzentration. 

Ich lasse mich beraten. Es ist für mich. Es ist für dich. 
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Chętnie ci pomogę.  Wszyscy mnie nienawidzą.  To należy do mnie.  

Pokażemy ci to krok za 
krokiem.  

Jest Pan mi winien 
wyjaśnienie. 

Jestem zaskoczony.  

Pokroisz mi cebulę? Wezmę lody.  Kupuję sobie nową kurtkę.  

Nie obchodzi mnie to.  Dziękuję za podpowiedź.  Mogę opisać ci drogę.  

Do tego brakuje mi 
koncentracji.  

Trzymam cię mocno.  Radzę sobie dobrze.  

To jest dla ciebie.  To jest dla mnie.  Pozwolę, by mi doradzono.  
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Es ist für ihn. Es ist für sie. Es ist für uns. 

Es ist für euch. Es ist für sie. Es ist für Sie. 

Ich gebe es ihm morgen. Dir fehlt nur Übung. Ich danke Dir herzlich. 

Ich bin sicher. Mir ist heiß. Das ist mir zu laut hier. 

Mir ist langweilig. Das ist mir wichtig. Das ist mir zu süß. 

Das ist mir ziemlich egal. 
Ich wünsche Ihnen fröhliche 

Weihnachten. 
Der Sieg ist mir gewiss. 
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To jest dla nas. To jest dla niej.  To jest dla niego.  

To jest dla Pana.  To jest dla niej.  To jest dla was.  

Serdecznie ci dziękuję. Brakuje ci tylko ćwiczenia.  Dam mu to jutro.  

Dla mnie jest tutaj za głośno.  Jest mi gorąco.  Jestem pewien.  

To jest dla mnie za słodkie.  To jest ważne dla mnie.  Nudzę się.  

Zwycięstwo jest 
zapewnione.  

Życzymy Panu Wesołych 
Świąt.  

W ogóle mnie to nie 
obchodzi.  
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Mir ist schwindlig. Ich gebe dir ein Beispiel. 
Kannst Du mir das Brot 

geben? 

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  
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Czy możesz dać mi chleb? Dam ci przykład.  Mdli mnie.  
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048.02_Lekcja 08_Odmiana zaimków osobowych_test 

  W ogóle mnie to nie obchodzi.  ................................................................. 

  Nudzę się.  ................................................................. 

  Trzymam cię mocno.  ................................................................. 

  Życzymy Panu Wesołych Świąt.  ................................................................. 

  Mdli mnie.  ................................................................. 

  To jest dla nas. ................................................................. 

  To jest dla Pana.  ................................................................. 

  Do tego brakuje mi koncentracji.  ................................................................. 

  To jest dla ciebie.  ................................................................. 

  To jest ważne dla mnie.  ................................................................. 

  Dam mu to jutro.  ................................................................. 

  To jest dla niej.  ................................................................. 

  To jest dla mnie.  ................................................................. 

  Kupuję sobie nową kurtkę.  ................................................................. 

  Pozwolę, by mi doradzono.  ................................................................. 

  Dla mnie jest tutaj za głośno.  ................................................................. 

  Dziękuję za podpowiedź.  ................................................................. 

  Jestem pewien.  ................................................................. 

  To jest dla niego.  ................................................................. 

  Dam ci przykład.  ................................................................. 

  Pokażemy ci to krok za krokiem.  ................................................................. 
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  Serdecznie ci dziękuję. ................................................................. 

  Zwycięstwo jest zapewnione.  ................................................................. 

  Brakuje ci tylko ćwiczenia.  ................................................................. 

  Chętnie ci pomogę.  ................................................................. 

  Wezmę lody.  ................................................................. 

  To jest dla niej.  ................................................................. 

  Nie obchodzi mnie to.  ................................................................. 

  Czy możesz dać mi chleb? ................................................................. 

  Mogę opisać ci drogę.  ................................................................. 

  Pokroisz mi cebulę? ................................................................. 

  To jest dla mnie za słodkie.  ................................................................. 

  Jest mi gorąco.  ................................................................. 

  To jest dla was.  ................................................................. 

  To należy do mnie.  ................................................................. 

  Jestem zaskoczony.  ................................................................. 
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048.03_Lekcja 08_Odmiana zaimków osobowych_klucz 

  W ogóle mnie to nie obchodzi.    Das ist mir ziemlich egal. 

  Nudzę się.    Mir ist langweilig. 

  Trzymam cię mocno.    Ich halte Dich fest. 

  Życzymy Panu Wesołych Świąt.    Ich wünsche Ihnen fröhliche Weihnachten. 

  Mdli mnie.    Mir ist schwindlig. 

  To jest dla nas.   Es ist für uns. 

  To jest dla Pana.    Es ist für Sie. 

  Do tego brakuje mi koncentracji.    Dazu fehlt mir die Konzentration. 

  To jest dla ciebie.    Es ist für dich. 

  To jest ważne dla mnie.    Das ist mir wichtig. 

  Dam mu to jutro.    Ich gebe es ihm morgen. 

  To jest dla niej.    Es ist für sie. 

  To jest dla mnie.    Es ist für mich. 

  Kupuję sobie nową kurtkę.    Ich kaufe mir eine neue Jacke. 

  Pozwolę, by mi doradzono.    Ich lasse mich beraten. 

  Dla mnie jest tutaj za głośno.    Das ist mir zu laut hier. 

  Dziękuję za podpowiedź.    Ich danke Ihnen für den Hinweis. 

  Jestem pewien.    Ich bin sicher. 

  To jest dla niego.    Es ist für ihn. 

  Dam ci przykład.    Ich gebe dir ein Beispiel. 

  Pokażemy ci to krok za krokiem.    Wir zeigen dir das Schritt für Schritt. 
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  Serdecznie ci dziękuję.   Ich danke Dir herzlich. 

  Zwycięstwo jest zapewnione.    Der Sieg ist mir gewiss. 

  Brakuje ci tylko ćwiczenia.    Dir fehlt nur Übung. 

  Chętnie ci pomogę.    Ich helfe dir gern. 

  Wezmę lody.    Ich hole mir ein Eis. 

  To jest dla niej.    Es ist für sie. 

  Nie obchodzi mnie to.    Es ist mir ganz egal. 

  Czy możesz dać mi chleb?   Kannst Du mir das Brot geben? 

  Mogę opisać ci drogę.    Ich kann dir den Weg beschreiben. 

  Pokroisz mi cebulę?   Schneidest du mir eine Zwiebel? 

  To jest dla mnie za słodkie.    Das ist mir zu süß. 

  Jest mi gorąco.    Mir ist heiß. 

  To jest dla was.    Es ist für euch. 

  To należy do mnie.    Das gehört mir. 

  Jestem zaskoczony.    Ich lasse mich überraschen. 
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049_Lekcja 09_Czasowniki modalne_ Słownictwo - słuchaj! 

  übernehmen   przejąć 

  gründen   założyć 

  einpacken   zapakować 

  Pfeffer, der   pieprz 

  gewinnen   wygrać 

  alles   wszystko 

  alle   wszyscy 

  drucken   drukować 

  wollen - ich will, du willst, er will, wir wollen, 
ihr wollt, sie wollen 

  ja chcę, ty chcesz, on chce, my chcemy, wy 
chcecie, oni chcą 

  halten - ich halte, du hältst, er hält, wir halten 
, ihr haltet, sie halten 

  trzymać 

  behalten   zatrzymać 

  Ananas, die   ananas 

  Flugticket, das   bilet lotniczy 

  Kuchen, der   ciasto 

  messen, gemessen   zmierzyć 

  unbedingt   koniecznie 

  werfen   rzucać 

  kontrollieren   kontrolować 

  buchen   rezerwować 

  zusätzliche   dodatkowy 
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  Vortrag, der   wykład 

  dürfen - ich darf, du darfst, er darf, wir 
dürfen, ihr dürft, sie dürfen 

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

  retten   uratować 

  kassieren   skaskować 

  finden   znaleźć 

  Ton, der   ton 

  Bestellung, die   zamówienie 

  reduzieren   obniżyć 

  Gefängnis, das   więzienie 

  hart   twardy 

  vertrauen   ufać 

  markieren   oznaczyć 

  Fragen stellen   zadawać pytania 

  kommentieren   komentować 

  wachsen   rosnąć 

  Toilettenpapier, das   papier toaletowy 

  Blut, das   krew 

  erleben   doświadczyć 

  behandeln   obchodzić się z czymś 

  drohen   grozić 

  probieren   spróbować 
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  begründen   zakładać 

  Eintrittskarte, die   bilet wstępu 

  erscheinen   pojawić się 

  passen   nadawać się 

  Tomate, die   pomidor 

  Empfehlung, die   polecenie 

  beweisen   dowieść 

  stellen - ich stelle, du stellst, er stellt, wir 
stellen, ihr stellt, sie stellen 

  postawić 

  erzählen - ich erzähle, du erzählst, er erzählt, 
wir erzählen, ihr erzählt, sie erzählen 

  opowiadać 

  lösen   rozwiązać 

  gleichzeitig   naraz 

  verbessern   poprawić 

  beenden - ich beende, du beendest, er 
beendet, wir beenden, ihr beendet, sie beenden 

  dokończyć 

  kochen   gotować 

  nämlich   bo 

  warnen   ostrzec 

  in Ruhe lassen   zostawić w spokoju 

  Stück, das, Stücke   kawałek 

  bringen - ich bringe, du bringst, er bringt, wir 
bringen, ihr bringt, sie bringen 

  przynieść- ja przyniosłem, ty przyniosłeś 
przyniosłaś, on przyniósł ona przyniosła ono 
przyniosło, my przynieśliśmy, wy przynieśliście, 
oni przynieśli one przyniosły 
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  vorne   z przodu 

  versichern   ubezpieczyć 

  bringen - ich bringe, du bringst, er bringt, wir 
bringen, ihr bringt, sie bringen 

  przynieść, ja przyniosłem, ty przyniosłeś, on 
przyniósł, my przynieśliśmy, wy przynieśliście, 
oni przynieśli 

  ausprobieren   wypróbować 

  bedrohen   grozić 

  einigen   porozumieć się 

  verfügen   dysponować 

  packen   pakować 

  schmecken   smakować 

  tanken   (za) tankować 

  Maschine, die, Maschinen   maszyna 

  zur Zeit   w tej chwili 

  übernachten   przenocować 

  symbolisieren   symbolizować 

  Getränk, das   napój 

  verlieren   przegrać, zgubić 

  diskutieren   dyskutować 

  Karten spielen   grać w karty 

  nachfragen   pytać się, informować się 

  waschen, gewaschen   myć, prać 
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  Bargeld, das   gotówka 

  nennen   nazywać 

  Benutzer, der   użytkownik 

  Kirsche, die   czereśnia 

  küssen   pocałować 

  zerstören   zniszczyć 

  tragen   nieść 

  Kartoffel, die   ziemniak 

  besitzen   posiadać 

  Phase, die   etap 

  herstellen   produkować 

  kurz   krótko 

 

050_Lekcja 09_Czasowniki modalne_ Słownictwo - przetłumacz! 

  przenocować   übernachten 

  ananas   Ananas, die 

  maszyna   Maschine, die, Maschinen 

  poprawić   verbessern 

  kontrolować   kontrollieren 

  rozwiązać   lösen 

  postawić   stellen - ich stelle, du stellst, er stellt, wir 
stellen, ihr stellt, sie stellen 

  nadawać się   passen 
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  porozumieć się   einigen 

  przegrać, zgubić   verlieren 

  więzienie   Gefängnis, das 

  napój   Getränk, das 

  pomidor   Tomate, die 

  skaskować   kassieren 

  dyskutować   diskutieren 

  pieprz   Pfeffer, der 

  gotować   kochen 

  wszyscy   alle 

  polecenie   Empfehlung, die 

  grozić   drohen 

  pakować   packen 

  czereśnia   Kirsche, die 

  zniszczyć   zerstören 

  zakładać   begründen 

  dowieść   beweisen 

  wygrać   gewinnen 

  kawałek   Stück, das, Stücke 

  nieść   tragen 

  opowiadać   erzählen - ich erzähle, du erzählst, er erzählt, 
wir erzählen, ihr erzählt, sie erzählen 
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  bilet wstępu   Eintrittskarte, die 

  pocałować   küssen 

  naraz   gleichzeitig 

  ja chcę, ty chcesz, on chce, my chcemy, wy 
chcecie, oni chcą 

  wollen - ich will, du willst, er will, wir wollen, 
ihr wollt, sie wollen 

  uratować   retten 

  (za) tankować   tanken 

  zamówienie   Bestellung, die 

  dysponować   verfügen 

  obniżyć   reduzieren 

  dokończyć   beenden - ich beende, du beendest, er 
beendet, wir beenden, ihr beendet, sie beenden 

  rosnąć   wachsen 

  zadawać pytania   Fragen stellen 

  etap   Phase, die 

  wykład   Vortrag, der 

  grać w karty   Karten spielen 

  założyć   gründen 

  przynieść, ja przyniosłem, ty przyniosłeś, on 
przyniósł, my przynieśliśmy, wy przynieśliście, 
oni przynieśli 

  bringen - ich bringe, du bringst, er bringt, wir 
bringen, ihr bringt, sie bringen 

  dodatkowy   zusätzliche 

  z przodu   vorne 

  papier toaletowy   Toilettenpapier, das 
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  ton   Ton, der 

  drukować   drucken 

  w tej chwili   zur Zeit 

  przynieść- ja przyniosłem, ty przyniosłeś 
przyniosłaś, on przyniósł ona przyniosła ono 
przyniosło, my przynieśliśmy, wy przynieśliście, 
oni przynieśli one przyniosły 

  bringen - ich bringe, du bringst, er bringt, wir 
bringen, ihr bringt, sie bringen 

  smakować   schmecken 

  komentować   kommentieren 

  ufać   vertrauen 

  trzymać   halten - ich halte, du hältst, er hält, wir halten 
, ihr haltet, sie halten 

  ubezpieczyć   versichern 

  krew   Blut, das 

  wypróbować   ausprobieren 

  obchodzić się z czymś   behandeln 

  pytać się, informować się   nachfragen 

  użytkownik   Benutzer, der 

  pojawić się   erscheinen 

  bilet lotniczy   Flugticket, das 

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

  dürfen - ich darf, du darfst, er darf, wir 
dürfen, ihr dürft, sie dürfen 

  rezerwować   buchen 

  myć, prać   waschen, gewaschen 
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  znaleźć   finden 

  doświadczyć   erleben 

  produkować   herstellen 

  koniecznie   unbedingt 

  zmierzyć   messen, gemessen 

  przejąć   übernehmen 

  bo   nämlich 

  ostrzec   warnen 

  zostawić w spokoju   in Ruhe lassen 

  zatrzymać   behalten 

  twardy   hart 

  nazywać   nennen 

  oznaczyć   markieren 

  symbolizować   symbolisieren 

  posiadać   besitzen 

  gotówka   Bargeld, das 

  rzucać   werfen 

  spróbować   probieren 

  ziemniak   Kartoffel, die 

  grozić   bedrohen 

  ciasto   Kuchen, der 
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  wszystko   alles 

  zapakować   einpacken 

  krótko   kurz 
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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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  Kannst du das drucken?   Czy możesz to wydrukować? 

  Ich möchte eine Firma gründen.   Chciałbym założyć firmę.  

  Willst du mir drohen?   Czy chcesz mi grozić? 

  Ich kann Sie gern verbinden.   Chętnie cię połączę.  

  Du kannst über das Geld frei verfügen.   Możesz dowolnie dysponować pieniędzmi.  

  Ich muss zusätzliche Arbeiter anstellen.   Muszę zatrudnić dodatkowych pracowników.  

  Ich mag Kirschen sehr gern.   Bardzo lubię czereśnie.  

  Wie kann ich Sie finden?   Jak mogę Pana znaleźć? 

  Wie kann ich das messen?   Jak mogę to zmierzyć? 

  Ich muss meine Ausgaben reduzieren.   Muszę obniżyć wydatki.  

  Das soll einen Vogel symbolisieren.   To ma symbolizować ptaka.  

  Darf ich kassieren?   Czy mogę skasować? 

  Zurzeit kann ich leider nicht.   W tej chwili niestety nie mogę.  

  Ich kann mehrere Sachen gleichzeitig machen.   Mogę robić kilka rzeczy w tym samym czasie.  

  Können sie mir verziehen?   Czy może Pan/Pani mi wybaczyć? Czy mogą 
Państwo mi wybaczyć? 

  Willst du noch etwas Kuchen?   Chcesz jeszcze ciasta? 

  Kannst du das schmecken?   Możesz to spróbować? 

  Ich muss die Firma retten.   Muszę uratować firmę.  

  Sollen wir Karten spielen?   Czy powinniśmy grać w karty? 

  Er kann sehr gut Geschichten erzählen.   Potrafi ładnie opowiadać historie.  
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  Ich muss meinen Koffer packen.   Muszę zapakować swoją walizkę.  

  Ich muss mir die Haare waschen.   Muszę umyć sobie włosy.  

  Kannst du eine Krawatte binden?   Umiesz zawiązać krawat? 

  Ich will nicht weiter diskutieren.   Nie chcę dyskutować o tym. 

  Ich muss mich entschuldigen.   Muszę się usprawiedliwić. 

  Ich muss noch ein paar Liter tanken.   Muszę jeszcze zatankować parę litrów.  

  Kannst du mit der Maschine umgehen?   Czy potrafisz obsłużyć maszynę? 

  Ich will kein Getränk.   Nie chcę żadnego napoju.  

  Kann ich bei Dir übernachten?   Czy mogę u ciebie przenocować? 

  Darf ich das Kleid anprobieren?   Czy mogę przymierzyć tę sukienkę? 

  Wo kann ich das Ticket buchen?   Gdzie mogę zarezerwować bilet? 

  Kann ich Ihre Bestellung aufnehmen?   Czy mogę przyjąć pańskie zamówienie? 

  Ich muss das Flugticket noch abholen.   Muszę jeszcze odebrać bilet lotniczy.  

  Ich muss nochmal nachfragen.   Muszę się jeszcze zapytać.  

  Kann ich dir vertrauen?   Czy mogę ci ufać? 

  Möchtest du mehr Pfeffer?   Czy chcesz więcej pieprzu? 

  Ich muss das kontrollieren.   Muszę to kontrolować.  

  Kannst du auch das Toilettenpapier kaufen?   Możesz kupić też papier toaletowy? 

  Ich kann auch Verantwortung übernehmen.   Mogę również przejąć odpowiedzialność.  

  Das müssen wir uns merken.   Musimy sobie to zapamiętać.  

  Wie soll ich das nennen?   Jak mam to nazwać? 
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  Kommen sie alle!   Przyjdźcie wszyscy! 

  Ich muss eine Rede halten.   Muszę wygłosić mowę.  

  Ich muss noch die Badehose einpacken.   Muszę jeszcze zapakować kąpielówki.  

  Darf ich noch ein Stück Kuchen haben?   Mogę dostać jeszcze kawałek ciasta.  

  Kannst du mich bitte in Ruhe lassen?   Możesz mnie, proszę, zostawić w spokoju? 

  Ich muss die Seiten noch nummerieren.   Muszę jeszcze ponumerować strony.  

  Wie weit kannst du den Ball werfen?   Jak daleko potrafisz rzucić piłką? 

  Wir können uns doch einigen.   Możemy się przecież połączyć.  

  In dieser Phase müssen wir vorsichtig sein.   Na tym etapie musimy być ostrożni.  

  Ich kann kein Blut sehen.   Nie mogę się patrzyć na krew.  

  Wie kann ich das begründen?   Jak mogę to wyjaśnić? 

  Darf ich mich vorstellen?   Czy mogę się przedstawić? 

  Ich kann nicht kommen, ich bin nämlich 
krank. 

  Nie mogę przyjść, bo jestem chory.  

  Darf ich noch etwas bringen?   Czy mogę jeszcze coś przynieść? 

  Willst du dich ausruhen?   Czy chcesz odpocząć? 

  Im Wochenendhaus können wir uns erholen.   W domu weekendowym możemy się 
zrelaksować.  

  Das kann ich dir nur empfehlen.   Mogę ci to tylko polecić.  

  Er muss gute Kenntnisse besitzen.   Musi posiadać dobre umiejętności.  

  Darf ich vorne sitzen?   Mogę siedzieć z przodu? 

  Ich muss mein Auto noch versichern.   Muszę jeszcze ubezpieczyć samochód.  
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  Das muss passen.   To musi pasować.  

  Ich mag deinen Ton nicht!   Twój ton mi się nie podoba" 

  Ich mag keine Ananas.   Nie lubię ananasa.  

  Darf ich das mal probieren?   Czy mogę tego spróbować? 

  Kannst du das markieren?   Czy możesz to oznaczyć? 

  Kannst du bitte Kartoffeln schälen?   Czy możesz obrać ziemniaki? 

  Ich kann es beweisen.   Mogę to dowieść.  

  Ich muss einen Vortrag halten.   Muszę wygłosić wykład.  

  Ich will keinem im Weg stehen.   Nie chcę stać nikomu na przeszkodzie.  

  Er muss ins Gefängnis.   Musi iść do więzienia.  

  Darf ich dich küssen?   Czy mogę cię pocałować? 

  Ich will meine Arbeit beenden.   Chcę dokończyć swą pracę.  

  Soll ich das kommentieren?   Czy mam to komentować? 

  Kannst du es mir morgen bringen?   Czy możesz mi to jutro przynieść? 

  Jetzt will ich mich ausruhen.   Teraz chcę odpocząć sobie.  

  Du darfst das Geld behalten.   Możesz zatrzymać pieniądze.  

  Du musst es vorsichtig behandeln.   Musisz obchodzić się z tym ostrożnie.  

  Das Buch soll im Dezember erscheinen.   Ta książka powinna się pojawić w grudniu.  

  Die Benutzer können eigene Seiten anlegen.   Użytkownicy mogą tworzyć własne strony.  

  Was wollen Sie?   Co chcecie? 

  Die Pflanze will nicht wachsen.   Kwiat nie chce rosnąć.  
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  Ich muss das Problem lösen.   Muszę rozwiązać ten problem.  

  Ich will auch einmal gewinnen.   Chciałbym choć raz wygrać.  

  Wir wollen nicht alles zerstören.   Nie chcemy zniszczyć wszystkiego.  

  Das Buch musst du unbedingt lesen.   Tę książkę musisz koniecznie przeczytać.  

  Darf ich Ihnen eine Frage stellen?   Mogę postawić pytanie? 

  Er wollte mich bedrohen.   Chciał mi grozić.  

  Ich kann gut kochen.   Umiem dobrze gotować.  

  Ich muss dich warnen.   Muszę cię ostrzec.  

  Ich darf das.   To mogę.  

  Ich muss das auf mich wirken lassen.   Muszę to przetrawić.  

  Das Spiel kann ich nicht verlieren.   Nie mogę przegrać tej gry.  

  Dürfte ich Sie meinem Freund vorstellen?   Czy mogę przedstawić Pana mojemu 
przyjacielowi? 

  Magst du Tomaten?   Lubisz pomidory? 

  Ich kann das noch verbessern.   Mogę to jeszcze poprawić.  

  Ich mag manche Sorten Eis besonders gern.   Niektóre rodzaje lodów lubię szczególnie.  

  Ich möchte um Bargeld bitten.   Chciałbym poprosić o gotówkę.  

  Du sollst es nicht auf die leichter Schulter 
nehmen. 

  Nie powinieneś tego brać lekko.  

  Ich kann alles bis Mittwoch erledigen.   Mogę zrobić wszystko do środy.  

  Ich muss das mal ausprobieren.   Muszę to jeszcze wypróbować.  

  Ich will noch vieles erleben.   Chcę jeszcze dużo doświadczyć.  
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  Du kannst aber viele Fragen stellen.   Potrafisz zadawać wiele pytań.  

  Ich mag mein Frühstücksei hart.   Na śniadanie lubię jajka na twardo.  

  Das kannst du sehr gut tragen.   Możesz to nosić.  

  Wir müssen größere Stückzahlen herstellen.   Musimy produkować większe ilości.  

  Ich muss nur kurz telefonieren.   Muszę tylko krótko zadzwonić.  

 

053_Lekcja 09_Czasowniki modalne_ Ćwiczenia sprawdzające - przetłumacz! 

  Muszę jeszcze zapakować kąpielówki.    Ich muss noch die Badehose einpacken. 

  Bardzo lubię czereśnie.    Ich mag Kirschen sehr gern. 

  Jak mogę Pana znaleźć?   Wie kann ich Sie finden? 

  Co chcecie?   Was wollen Sie? 

  Chciałbym choć raz wygrać.    Ich will auch einmal gewinnen. 

  Muszę umyć sobie włosy.    Ich muss mir die Haare waschen. 

  Gdzie mogę zarezerwować bilet?   Wo kann ich das Ticket buchen? 

  Muszę to kontrolować.    Ich muss das kontrollieren. 

  Muszę jeszcze ponumerować strony.    Ich muss die Seiten noch nummerieren. 

  Czy możesz to wydrukować?   Kannst du das drucken? 

  Muszę to przetrawić.    Ich muss das auf mich wirken lassen. 

  Nie mogę przegrać tej gry.    Das Spiel kann ich nicht verlieren. 

  Umiesz zawiązać krawat?   Kannst du eine Krawatte binden? 

  Możesz kupić też papier toaletowy?   Kannst du auch das Toilettenpapier kaufen? 

  Chętnie cię połączę.    Ich kann Sie gern verbinden. 
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  Na śniadanie lubię jajka na twardo.    Ich mag mein Frühstücksei hart. 

  Nie mogę się patrzyć na krew.    Ich kann kein Blut sehen. 

  Czy mogę przedstawić Pana mojemu 
przyjacielowi? 

  Dürfte ich Sie meinem Freund vorstellen? 

  Muszę wygłosić mowę.    Ich muss eine Rede halten. 

  Czy mogę przyjąć pańskie zamówienie?   Kann ich Ihre Bestellung aufnehmen? 

  Mogę siedzieć z przodu?   Darf ich vorne sitzen? 

  Musisz obchodzić się z tym ostrożnie.    Du musst es vorsichtig behandeln. 

  Musimy sobie to zapamiętać.    Das müssen wir uns merken. 

  Jak mam to nazwać?   Wie soll ich das nennen? 

  W domu weekendowym możemy się 
zrelaksować.  

  Im Wochenendhaus können wir uns erholen. 

  Czy możesz to oznaczyć?   Kannst du das markieren? 

  Nie lubię ananasa.    Ich mag keine Ananas. 

  Użytkownicy mogą tworzyć własne strony.    Die Benutzer können eigene Seiten anlegen. 

  Możesz to spróbować?   Kannst du das schmecken? 

  Mogę dostać jeszcze kawałek ciasta.    Darf ich noch ein Stück Kuchen haben? 

  Muszę jeszcze zatankować parę litrów.    Ich muss noch ein paar Liter tanken. 

  Tę książkę musisz koniecznie przeczytać.    Das Buch musst du unbedingt lesen. 

  Jak mogę to zmierzyć?   Wie kann ich das messen? 

  Możesz dowolnie dysponować pieniędzmi.    Du kannst über das Geld frei verfügen. 

  Muszę obniżyć wydatki.    Ich muss meine Ausgaben reduzieren. 
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  To musi pasować.    Das muss passen. 

  Mogę to dowieść.    Ich kann es beweisen. 

  Nie mogę przyjść, bo jestem chory.    Ich kann nicht kommen, ich bin nämlich 
krank. 

  Chciał mi grozić.    Er wollte mich bedrohen. 

  Twój ton mi się nie podoba"   Ich mag deinen Ton nicht! 

  To ma symbolizować ptaka.    Das soll einen Vogel symbolisieren. 

  Muszę jeszcze odebrać bilet lotniczy.    Ich muss das Flugticket noch abholen. 

  Mogę postawić pytanie?   Darf ich Ihnen eine Frage stellen? 

  Czy może Pan/Pani mi wybaczyć? Czy mogą 
Państwo mi wybaczyć? 

  Können sie mir verziehen? 

  Muszę zapakować swoją walizkę.    Ich muss meinen Koffer packen. 

  Mogę robić kilka rzeczy w tym samym czasie.    Ich kann mehrere Sachen gleichzeitig machen. 

  Możemy się przecież połączyć.    Wir können uns doch einigen. 

  Jak mogę to wyjaśnić?   Wie kann ich das begründen? 

  Musi iść do więzienia.    Er muss ins Gefängnis. 

  Muszę to jeszcze wypróbować.    Ich muss das mal ausprobieren. 

  Chciałbym założyć firmę.    Ich möchte eine Firma gründen. 

  Czy mogę ci ufać?   Kann ich dir vertrauen? 

  Nie chcę stać nikomu na przeszkodzie.    Ich will keinem im Weg stehen. 

  Nie chcę żadnego napoju.    Ich will kein Getränk. 

  Potrafi ładnie opowiadać historie.    Er kann sehr gut Geschichten erzählen. 
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  Czy potrafisz obsłużyć maszynę?   Kannst du mit der Maschine umgehen? 

  Muszę uratować firmę.    Ich muss die Firma retten. 

  Musimy produkować większe ilości.    Wir müssen größere Stückzahlen herstellen. 

  Mogę ci to tylko polecić.    Das kann ich dir nur empfehlen. 

  Ta książka powinna się pojawić w grudniu.    Das Buch soll im Dezember erscheinen. 

  Kwiat nie chce rosnąć.    Die Pflanze will nicht wachsen. 

  Czy możesz obrać ziemniaki?   Kannst du bitte Kartoffeln schälen? 

  Możesz zatrzymać pieniądze.    Du darfst das Geld behalten. 

  Czy powinniśmy grać w karty?   Sollen wir Karten spielen? 

  Czy mogę się przedstawić?   Darf ich mich vorstellen? 

  Muszę się jeszcze zapytać.    Ich muss nochmal nachfragen. 

  Czy chcesz odpocząć?   Willst du dich ausruhen? 

  Lubisz pomidory?   Magst du Tomaten? 

  Czy mogę tego spróbować?   Darf ich das mal probieren? 

  Czy chcesz więcej pieprzu?   Möchtest du mehr Pfeffer? 

  Muszę cię ostrzec.    Ich muss dich warnen. 

  Musi posiadać dobre umiejętności.    Er muss gute Kenntnisse besitzen. 

  Czy mogę skasować?   Darf ich kassieren? 

  Umiem dobrze gotować.    Ich kann gut kochen. 

  Teraz chcę odpocząć sobie.    Jetzt will ich mich ausruhen. 

  Muszę się usprawiedliwić.   Ich muss mich entschuldigen. 
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  Muszę jeszcze ubezpieczyć samochód.    Ich muss mein Auto noch versichern. 

  Przyjdźcie wszyscy!   Kommen sie alle! 

  Mogę również przejąć odpowiedzialność.    Ich kann auch Verantwortung übernehmen. 

  W tej chwili niestety nie mogę.    Zurzeit kann ich leider nicht. 

  Nie powinieneś tego brać lekko.    Du sollst es nicht auf die leichter Schulter 
nehmen. 

  Muszę rozwiązać ten problem.    Ich muss das Problem lösen. 

  Czy mogę jeszcze coś przynieść?   Darf ich noch etwas bringen? 

  Czy mogę u ciebie przenocować?   Kann ich bei Dir übernachten? 

  Możesz mnie, proszę, zostawić w spokoju?   Kannst du mich bitte in Ruhe lassen? 

  Potrafisz zadawać wiele pytań.    Du kannst aber viele Fragen stellen. 

  Mogę zrobić wszystko do środy.    Ich kann alles bis Mittwoch erledigen. 

  Chcę dokończyć swą pracę.    Ich will meine Arbeit beenden. 

  Nie chcę dyskutować o tym.   Ich will nicht weiter diskutieren. 

  Muszę zatrudnić dodatkowych pracowników.    Ich muss zusätzliche Arbeiter anstellen. 

  Chciałbym poprosić o gotówkę.    Ich möchte um Bargeld bitten. 

  Czy chcesz mi grozić?   Willst du mir drohen? 

  Czy możesz mi to jutro przynieść?   Kannst du es mir morgen bringen? 

  To mogę.    Ich darf das. 

  Niektóre rodzaje lodów lubię szczególnie.    Ich mag manche Sorten Eis besonders gern. 

  Chcesz jeszcze ciasta?   Willst du noch etwas Kuchen? 

  Na tym etapie musimy być ostrożni.    In dieser Phase müssen wir vorsichtig sein. 
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  Mogę to jeszcze poprawić.    Ich kann das noch verbessern. 

  Jak daleko potrafisz rzucić piłką?   Wie weit kannst du den Ball werfen? 

  Muszę wygłosić wykład.    Ich muss einen Vortrag halten. 

  Chcę jeszcze dużo doświadczyć.    Ich will noch vieles erleben. 

  Czy mogę cię pocałować?   Darf ich dich küssen? 

  Nie chcemy zniszczyć wszystkiego.    Wir wollen nicht alles zerstören. 

  Czy mogę przymierzyć tę sukienkę?   Darf ich das Kleid anprobieren? 

  Czy mam to komentować?   Soll ich das kommentieren? 

  Możesz to nosić.    Das kannst du sehr gut tragen. 

  Muszę tylko krótko zadzwonić.    Ich muss nur kurz telefonieren. 

 

054.00_Lekcja 09_Czasowniki modalne_wysłuchaj po niemiecku! 

  Ich will noch vieles erleben.   Chcę jeszcze dużo doświadczyć.  

  Ich muss das Problem lösen.   Muszę rozwiązać ten problem.  

  Willst du mir drohen?   Czy chcesz mi grozić? 

  Ich will auch einmal gewinnen.   Chciałbym choć raz wygrać.  

  Kannst du eine Krawatte binden?   Umiesz zawiązać krawat? 

  Ich darf das.   To mogę.  

  Ich muss mein Auto noch versichern.   Muszę jeszcze ubezpieczyć samochód.  

  Wir können uns doch einigen.   Możemy się przecież połączyć.  

  Ich mag mein Frühstücksei hart.   Na śniadanie lubię jajka na twardo.  

  Kannst du das schmecken?   Możesz to spróbować? 
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  Ich kann mehrere Sachen gleichzeitig machen.   Mogę robić kilka rzeczy w tym samym czasie.  

  Ich muss die Seiten noch nummerieren.   Muszę jeszcze ponumerować strony.  

  Ich muss die Firma retten.   Muszę uratować firmę.  

  Ich muss nochmal nachfragen.   Muszę się jeszcze zapytać.  

  Ich muss das mal ausprobieren.   Muszę to jeszcze wypróbować.  

  Die Pflanze will nicht wachsen.   Kwiat nie chce rosnąć.  

  Soll ich das kommentieren?   Czy mam to komentować? 

  Ich muss zusätzliche Arbeiter anstellen.   Muszę zatrudnić dodatkowych pracowników.  

  Das soll einen Vogel symbolisieren.   To ma symbolizować ptaka.  

  Ich kann Sie gern verbinden.   Chętnie cię połączę.  

  Ich muss eine Rede halten.   Muszę wygłosić mowę.  

  Wo kann ich das Ticket buchen?   Gdzie mogę zarezerwować bilet? 

  Ich will kein Getränk.   Nie chcę żadnego napoju.  

  Darf ich mich vorstellen?   Czy mogę się przedstawić? 

  Was wollen Sie?   Co chcecie? 

  Darf ich das mal probieren?   Czy mogę tego spróbować? 

  Darf ich dich küssen?   Czy mogę cię pocałować? 

  Ich kann auch Verantwortung übernehmen.   Mogę również przejąć odpowiedzialność.  

  Ich will keinem im Weg stehen.   Nie chcę stać nikomu na przeszkodzie.  

  Kommen sie alle!   Przyjdźcie wszyscy! 

  Ich möchte um Bargeld bitten.   Chciałbym poprosić o gotówkę.  
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  Wie kann ich Sie finden?   Jak mogę Pana znaleźć? 

  Darf ich das Kleid anprobieren?   Czy mogę przymierzyć tę sukienkę? 

  Du kannst aber viele Fragen stellen.   Potrafisz zadawać wiele pytań.  

  Wie kann ich das begründen?   Jak mogę to wyjaśnić? 

  Wir müssen größere Stückzahlen herstellen.   Musimy produkować większe ilości.  

  Ich kann alles bis Mittwoch erledigen.   Mogę zrobić wszystko do środy.  

  Kannst du mit der Maschine umgehen?   Czy potrafisz obsłużyć maszynę? 

  Kannst du es mir morgen bringen?   Czy możesz mi to jutro przynieść? 

  Ich muss das kontrollieren.   Muszę to kontrolować.  

  Du musst es vorsichtig behandeln.   Musisz obchodzić się z tym ostrożnie.  

  Darf ich noch ein Stück Kuchen haben?   Mogę dostać jeszcze kawałek ciasta.  

  Sollen wir Karten spielen?   Czy powinniśmy grać w karty? 

  Magst du Tomaten?   Lubisz pomidory? 

  Wie weit kannst du den Ball werfen?   Jak daleko potrafisz rzucić piłką? 

  Das Buch musst du unbedingt lesen.   Tę książkę musisz koniecznie przeczytać.  

  Er wollte mich bedrohen.   Chciał mi grozić.  

  Wir wollen nicht alles zerstören.   Nie chcemy zniszczyć wszystkiego.  

  Das Spiel kann ich nicht verlieren.   Nie mogę przegrać tej gry.  

  Kannst du auch das Toilettenpapier kaufen?   Możesz kupić też papier toaletowy? 

  Kann ich bei Dir übernachten?   Czy mogę u ciebie przenocować? 

  Möchtest du mehr Pfeffer?   Czy chcesz więcej pieprzu? 
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  Ich muss das Flugticket noch abholen.   Muszę jeszcze odebrać bilet lotniczy.  

  Kannst du das drucken?   Czy możesz to wydrukować? 

  Können sie mir verziehen?   Czy może Pan/Pani mi wybaczyć? Czy mogą 
Państwo mi wybaczyć? 

  Wie kann ich das messen?   Jak mogę to zmierzyć? 

  Ich muss meinen Koffer packen.   Muszę zapakować swoją walizkę.  

  Kann ich dir vertrauen?   Czy mogę ci ufać? 

  Ich muss dich warnen.   Muszę cię ostrzec.  

  Du sollst es nicht auf die leichter Schulter 
nehmen. 

  Nie powinieneś tego brać lekko.  

  Das muss passen.   To musi pasować.  

  Im Wochenendhaus können wir uns erholen.   W domu weekendowym możemy się 
zrelaksować.  

  Ich möchte eine Firma gründen.   Chciałbym założyć firmę.  

  Du kannst über das Geld frei verfügen.   Możesz dowolnie dysponować pieniędzmi.  

  Ich mag deinen Ton nicht!   Twój ton mi się nie podoba" 

  Kannst du mich bitte in Ruhe lassen?   Możesz mnie, proszę, zostawić w spokoju? 

  Er kann sehr gut Geschichten erzählen.   Potrafi ładnie opowiadać historie.  

  Willst du noch etwas Kuchen?   Chcesz jeszcze ciasta? 

  Ich kann nicht kommen, ich bin nämlich 
krank. 

  Nie mogę przyjść, bo jestem chory.  

  Ich kann das noch verbessern.   Mogę to jeszcze poprawić.  

  Ich muss einen Vortrag halten.   Muszę wygłosić wykład.  

  Das kannst du sehr gut tragen.   Możesz to nosić.  
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  Ich kann kein Blut sehen.   Nie mogę się patrzyć na krew.  

  Ich kann es beweisen.   Mogę to dowieść.  

  Ich muss mir die Haare waschen.   Muszę umyć sobie włosy.  

  Kann ich Ihre Bestellung aufnehmen?   Czy mogę przyjąć pańskie zamówienie? 

  Jetzt will ich mich ausruhen.   Teraz chcę odpocząć sobie.  

  Ich mag manche Sorten Eis besonders gern.   Niektóre rodzaje lodów lubię szczególnie.  

  Willst du dich ausruhen?   Czy chcesz odpocząć? 

  Er muss gute Kenntnisse besitzen.   Musi posiadać dobre umiejętności.  

  Ich will meine Arbeit beenden.   Chcę dokończyć swą pracę.  

  Er muss ins Gefängnis.   Musi iść do więzienia.  

  Kannst du das markieren?   Czy możesz to oznaczyć? 

  Ich muss noch ein paar Liter tanken.   Muszę jeszcze zatankować parę litrów.  

  Kannst du bitte Kartoffeln schälen?   Czy możesz obrać ziemniaki? 

  Das müssen wir uns merken.   Musimy sobie to zapamiętać.  

  Darf ich noch etwas bringen?   Czy mogę jeszcze coś przynieść? 

  Darf ich kassieren?   Czy mogę skasować? 

  Du darfst das Geld behalten.   Możesz zatrzymać pieniądze.  

  In dieser Phase müssen wir vorsichtig sein.   Na tym etapie musimy być ostrożni.  

  Ich mag keine Ananas.   Nie lubię ananasa.  

  Darf ich Ihnen eine Frage stellen?   Mogę postawić pytanie? 

  Das Buch soll im Dezember erscheinen.   Ta książka powinna się pojawić w grudniu.  
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  Ich muss noch die Badehose einpacken.   Muszę jeszcze zapakować kąpielówki.  

  Zurzeit kann ich leider nicht.   W tej chwili niestety nie mogę.  

  Ich muss meine Ausgaben reduzieren.   Muszę obniżyć wydatki.  

  Ich mag Kirschen sehr gern.   Bardzo lubię czereśnie.  

  Wie soll ich das nennen?   Jak mam to nazwać? 

  Die Benutzer können eigene Seiten anlegen.   Użytkownicy mogą tworzyć własne strony.  

  Ich muss mich entschuldigen.   Muszę się usprawiedliwić. 

  Ich will nicht weiter diskutieren.   Nie chcę dyskutować o tym. 

  Ich kann gut kochen.   Umiem dobrze gotować.  

  Darf ich vorne sitzen?   Mogę siedzieć z przodu? 

  Dürfte ich Sie meinem Freund vorstellen?   Czy mogę przedstawić Pana mojemu 
przyjacielowi? 

  Ich muss das auf mich wirken lassen.   Muszę to przetrawić.  

  Das kann ich dir nur empfehlen.   Mogę ci to tylko polecić.  

  Ich muss nur kurz telefonieren.   Muszę tylko krótko zadzwonić.  
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054.01_Lekcja 09_Czasowniki modalne_karty 

Ich muss das Flugticket noch 
abholen. 

Ich muss zusätzliche 
Arbeiter anstellen. 

Kommen sie alle! 

Wie kann ich Sie finden? Was wollen Sie? 
Kannst du es mir morgen 

bringen? 

Das soll einen Vogel 
symbolisieren. 

Ich muss das mal 
ausprobieren. 

Das muss passen. 

Ich muss eine Rede halten. Darf ich noch etwas bringen? 
Darf ich Ihnen eine Frage 

stellen? 

Ich darf das. 
Ich muss noch die Badehose 

einpacken. 
Darf ich dich küssen? 

Ich muss mein Auto noch 
versichern. 

Wie soll ich das nennen? 
Das Spiel kann ich nicht 

verlieren. 
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Przyjdźcie wszyscy! 
Muszę zatrudnić 

dodatkowych pracowników.  
Muszę jeszcze odebrać bilet 

lotniczy.  

Czy możesz mi to jutro 
przynieść? 

Co chcecie? Jak mogę Pana znaleźć? 

To musi pasować.  
Muszę to jeszcze 

wypróbować.  
To ma symbolizować ptaka.  

Mogę postawić pytanie? 
Czy mogę jeszcze coś 

przynieść? 
Muszę wygłosić mowę.  

Czy mogę cię pocałować? 
Muszę jeszcze zapakować 

kąpielówki.  
To mogę.  

Nie mogę przegrać tej gry.  Jak mam to nazwać? 
Muszę jeszcze ubezpieczyć 

samochód.  
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Das Buch soll im Dezember 
erscheinen. 

Ich muss das auf mich 
wirken lassen. 

Ich kann das noch 
verbessern. 

Ich muss die Firma retten. Er wollte mich bedrohen. Ich will noch vieles erleben. 

Er kann sehr gut Geschichten 
erzählen. 

Er muss gute Kenntnisse 
besitzen. 

Du darfst das Geld behalten. 

Ich kann es beweisen. 
Ich will meine Arbeit 

beenden. 
Willst du mir drohen? 

Du musst es vorsichtig 
behandeln. 

Wir wollen nicht alles 
zerstören. 

Können sie mir verziehen? 

Darf ich das Kleid 
anprobieren? 

Willst du dich ausruhen? Darf ich mich vorstellen? 

 

 

 

 

 



 265 

Mogę to jeszcze poprawić.  Muszę to przetrawić.  
Ta książka powinna się 

pojawić w grudniu.  

Chcę jeszcze dużo 
doświadczyć.  

Chciał mi grozić.  Muszę uratować firmę.  

Możesz zatrzymać 
pieniądze.  

Musi posiadać dobre 
umiejętności.  

Potrafi ładnie opowiadać 
historie.  

Czy chcesz mi grozić? Chcę dokończyć swą pracę.  Mogę to dowieść.  

Czy może Pan/Pani mi 
wybaczyć? Czy mogą 

Państwo mi wybaczyć? 

Nie chcemy zniszczyć 
wszystkiego.  

Musisz obchodzić się z tym 
ostrożnie.  

Czy mogę się przedstawić? Czy chcesz odpocząć? 
Czy mogę przymierzyć tę 

sukienkę? 
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Das müssen wir uns merken. 
Ich muss mich 
entschuldigen. 

Im Wochenendhaus können 
wir uns erholen. 

Jetzt will ich mich ausruhen. 
Kannst du auch das 

Toilettenpapier kaufen? 
Ich muss mir die Haare 

waschen. 

Wo kann ich das Ticket 
buchen? 

Ich muss nochmal 
nachfragen. 

Ich muss meinen Koffer 
packen. 

Kann ich bei Dir 
übernachten? 

Ich muss noch ein paar Liter 
tanken. 

Darf ich vorne sitzen? 

Ich muss die Seiten noch 
nummerieren. 

Kannst du eine Krawatte 
binden? 

Ich will kein Getränk. 

Darf ich kassieren? Ich kann gut kochen. 
Darf ich noch ein Stück 

Kuchen haben? 
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W domu weekendowym 
możemy się zrelaksować.  

Muszę się usprawiedliwić. Musimy sobie to zapamiętać.  

Muszę umyć sobie włosy.  
Możesz kupić też papier 

toaletowy? 
Teraz chcę odpocząć sobie.  

Muszę zapakować swoją 
walizkę.  

Muszę się jeszcze zapytać.  
Gdzie mogę zarezerwować 

bilet? 

Mogę siedzieć z przodu? 
Muszę jeszcze zatankować 

parę litrów.  
Czy mogę u ciebie 

przenocować? 

Nie chcę żadnego napoju.  Umiesz zawiązać krawat? 
Muszę jeszcze ponumerować 

strony.  

Mogę dostać jeszcze 
kawałek ciasta.  

Umiem dobrze gotować.  Czy mogę skasować? 
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Darf ich das mal probieren? Ich mag keine Ananas. 
Kann ich Ihre Bestellung 

aufnehmen? 

Kannst du bitte Kartoffeln 
schälen? 

Ich mag Kirschen sehr gern. 
Willst du noch etwas 

Kuchen? 

Möchtest du mehr Pfeffer? Kannst du das schmecken? Magst du Tomaten? 

Kannst du das markieren? 
Du kannst aber viele Fragen 

stellen. 
Ich mag deinen Ton nicht! 

Soll ich das kommentieren? 
Ich will nicht weiter 

diskutieren. 
Das kann ich dir nur 

empfehlen. 

Kannst du mich bitte in Ruhe 
lassen? 

Ich kann Sie gern verbinden. Ich muss dich warnen. 
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Czy mogę przyjąć pańskie 
zamówienie? 

Nie lubię ananasa.  Czy mogę tego spróbować? 

Chcesz jeszcze ciasta? Bardzo lubię czereśnie.  
Czy możesz obrać 

ziemniaki? 

Lubisz pomidory? Możesz to spróbować? Czy chcesz więcej pieprzu? 

Twój ton mi się nie podoba" 
Potrafisz zadawać wiele 

pytań.  
Czy możesz to oznaczyć? 

Mogę ci to tylko polecić.  Nie chcę dyskutować o tym. Czy mam to komentować? 

Muszę cię ostrzec.  Chętnie cię połączę.  
Możesz mnie, proszę, 
zostawić w spokoju? 
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Wie kann ich das 
begründen? 

Dürfte ich Sie meinem 
Freund vorstellen? 

Ich kann nicht kommen, ich 
bin nämlich krank. 

Wir können uns doch 
einigen. 

Ich kann mehrere Sachen 
gleichzeitig machen. 

Ich will auch einmal 
gewinnen. 

Das kannst du sehr gut 
tragen. 

Zurzeit kann ich leider nicht. 
Ich mag manche Sorten Eis 

besonders gern. 

Das Buch musst du 
unbedingt lesen. 

Er muss ins Gefängnis. 
Ich will keinem im Weg 

stehen. 

In dieser Phase müssen wir 
vorsichtig sein. 

Ich muss das kontrollieren. Kannst du das drucken? 

Wie kann ich das messen? 
Ich kann auch 

Verantwortung übernehmen. 
Ich muss das Problem lösen. 
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Nie mogę przyjść, bo jestem 
chory.  

Czy mogę przedstawić Pana 
mojemu przyjacielowi? 

Jak mogę to wyjaśnić? 

Chciałbym choć raz wygrać.  
Mogę robić kilka rzeczy w 

tym samym czasie.  
Możemy się przecież 

połączyć.  

Niektóre rodzaje lodów lubię 
szczególnie.  

W tej chwili niestety nie 
mogę.  

Możesz to nosić.  

Nie chcę stać nikomu na 
przeszkodzie.  

Musi iść do więzienia.  
Tę książkę musisz 

koniecznie przeczytać.  

Czy możesz to wydrukować? Muszę to kontrolować.  
Na tym etapie musimy być 

ostrożni.  

Muszę rozwiązać ten 
problem.  

Mogę również przejąć 
odpowiedzialność.  

Jak mogę to zmierzyć? 
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Kannst du mit der Maschine 
umgehen? 

Die Benutzer können eigene 
Seiten anlegen. 

Ich muss einen Vortrag 
halten. 

Du kannst über das Geld frei 
verfügen. 

Ich muss meine Ausgaben 
reduzieren. 

Ich möchte eine Firma 
gründen. 

Wir müssen größere 
Stückzahlen herstellen. 

Ich möchte um Bargeld 
bitten. 

Kann ich dir vertrauen? 

Die Pflanze will nicht 
wachsen. 

Ich kann kein Blut sehen. 
Du sollst es nicht auf die 
leichter Schulter nehmen. 

Ich mag mein Frühstücksei 
hart. 

Sollen wir Karten spielen? 
Wie weit kannst du den Ball 

werfen? 

Ich kann alles bis Mittwoch 
erledigen. 

Ich muss nur kurz 
telefonieren. 

-  
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Muszę wygłosić wykład.  
Użytkownicy mogą tworzyć 

własne strony.  
Czy potrafisz obsłużyć 

maszynę? 

Chciałbym założyć firmę.  Muszę obniżyć wydatki.  
Możesz dowolnie 

dysponować pieniędzmi.  

Czy mogę ci ufać? 
Chciałbym poprosić o 

gotówkę.  
Musimy produkować 

większe ilości.  

Nie powinieneś tego brać 
lekko.  

Nie mogę się patrzyć na 
krew.  

Kwiat nie chce rosnąć.  

Jak daleko potrafisz rzucić 
piłką? 

Czy powinniśmy grać w 
karty? 

Na śniadanie lubię jajka na 
twardo.  

-  
Muszę tylko krótko 

zadzwonić.  
Mogę zrobić wszystko do 

środy.  

 

  



 274 

054.02_Lekcja 09_Czasowniki modalne_test 

  Mogę zrobić wszystko do środy.  ................................................................. 

  Użytkownicy mogą tworzyć własne strony.  ................................................................. 

  Czy mogę jeszcze coś przynieść? ................................................................. 

  W domu weekendowym możemy się 
zrelaksować.  

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

  Chcę jeszcze dużo doświadczyć.  ................................................................. 

  Bardzo lubię czereśnie.  ................................................................. 

  Czy mogę przymierzyć tę sukienkę? ................................................................. 

  Czy mogę się przedstawić? ................................................................. 

  Czy mogę skasować? ................................................................. 

  Nie chcę dyskutować o tym. ................................................................. 

  Teraz chcę odpocząć sobie.  ................................................................. 

  Czy mogę cię pocałować? ................................................................. 

  Musi posiadać dobre umiejętności.  ................................................................. 

  Czy możesz to oznaczyć? ................................................................. 

  Co chcecie? ................................................................. 

  Mogę to jeszcze poprawić.  ................................................................. 

  Nie mogę przyjść, bo jestem chory.  ................................................................. 

  Nie powinieneś tego brać lekko.  ................................................................. 

  Możesz to nosić.  ................................................................. 

  Chciałbym choć raz wygrać.  ................................................................. 
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  Muszę jeszcze zatankować parę litrów.  ................................................................. 

  Niektóre rodzaje lodów lubię szczególnie.  ................................................................. 

  Ta książka powinna się pojawić w grudniu.  ................................................................. 

  Musisz obchodzić się z tym ostrożnie.  ................................................................. 

  Możesz dowolnie dysponować pieniędzmi.  ................................................................. 

  Umiesz zawiązać krawat? ................................................................. 

  W tej chwili niestety nie mogę.  ................................................................. 

  Muszę się jeszcze zapytać.  ................................................................. 

  Czy powinniśmy grać w karty? ................................................................. 

  Czy możesz mi to jutro przynieść? ................................................................. 

  Czy mogę u ciebie przenocować? ................................................................. 

  Nie chcemy zniszczyć wszystkiego.  ................................................................. 

  Potrafisz zadawać wiele pytań.  ................................................................. 

  Muszę obniżyć wydatki.  ................................................................. 

  Możesz zatrzymać pieniądze.  ................................................................. 

  Umiem dobrze gotować.  ................................................................. 

  Czy mogę przedstawić Pana mojemu 
przyjacielowi? 

................................................................. 
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  Możesz kupić też papier toaletowy? ................................................................. 
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  Nie mogę przegrać tej gry.  ................................................................. 

  To ma symbolizować ptaka.  ................................................................. 
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  Muszę to jeszcze wypróbować.  ................................................................. 

  Musimy sobie to zapamiętać.  ................................................................. 

  Lubisz pomidory? ................................................................. 
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  Muszę uratować firmę.  ................................................................. 

  Chciałbym założyć firmę.  ................................................................. 

  Chcę dokończyć swą pracę.  ................................................................. 
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  Czy chcesz odpocząć? ................................................................. 

  Muszę zapakować swoją walizkę.  ................................................................. 

  Muszę jeszcze ubezpieczyć samochód.  ................................................................. 

  Przyjdźcie wszyscy! ................................................................. 

  Chcesz jeszcze ciasta? ................................................................. 

  Muszę umyć sobie włosy.  ................................................................. 

  Czy może Pan/Pani mi wybaczyć? Czy mogą 
Państwo mi wybaczyć? 
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  Twój ton mi się nie podoba" ................................................................. 

  Nie lubię ananasa.  ................................................................. 
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  Możesz to spróbować? ................................................................. 

  Jak mogę to wyjaśnić? ................................................................. 

  Muszę to kontrolować.  ................................................................. 

  Mogę dostać jeszcze kawałek ciasta.  ................................................................. 

  Muszę zatrudnić dodatkowych pracowników.  ................................................................. 

  Czy chcesz mi grozić? ................................................................. 
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  Musi iść do więzienia.  ................................................................. 

  Nie chcę żadnego napoju.  ................................................................. 

  Mogę siedzieć z przodu? ................................................................. 

  Czy potrafisz obsłużyć maszynę? ................................................................. 

  Mogę to dowieść.  ................................................................. 

  Muszę jeszcze odebrać bilet lotniczy.  ................................................................. 

  Nie mogę się patrzyć na krew.  ................................................................. 
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  Nie chcę stać nikomu na przeszkodzie.  ................................................................. 

  Jak mogę Pana znaleźć? ................................................................. 

  Chciałbym poprosić o gotówkę.  ................................................................. 

  Gdzie mogę zarezerwować bilet? ................................................................. 

  Czy możesz to wydrukować? ................................................................. 

  Czy możesz obrać ziemniaki? ................................................................. 

  Muszę to przetrawić.  ................................................................. 

  Czy mogę przyjąć pańskie zamówienie? ................................................................. 
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054.03_Lekcja 09_Czasowniki modalne_klucz 

  Mogę zrobić wszystko do środy.    Ich kann alles bis Mittwoch erledigen. 

  Użytkownicy mogą tworzyć własne strony.    Die Benutzer können eigene Seiten anlegen. 

  Czy mogę jeszcze coś przynieść?   Darf ich noch etwas bringen? 

  W domu weekendowym możemy się 
zrelaksować.  

  Im Wochenendhaus können wir uns erholen. 

  Chcę jeszcze dużo doświadczyć.    Ich will noch vieles erleben. 

  Bardzo lubię czereśnie.    Ich mag Kirschen sehr gern. 

  Czy mogę przymierzyć tę sukienkę?   Darf ich das Kleid anprobieren? 

  Czy mogę się przedstawić?   Darf ich mich vorstellen? 

  Czy mogę skasować?   Darf ich kassieren? 

  Nie chcę dyskutować o tym.   Ich will nicht weiter diskutieren. 

  Teraz chcę odpocząć sobie.    Jetzt will ich mich ausruhen. 

  Czy mogę cię pocałować?   Darf ich dich küssen? 

  Musi posiadać dobre umiejętności.    Er muss gute Kenntnisse besitzen. 

  Czy możesz to oznaczyć?   Kannst du das markieren? 

  Co chcecie?   Was wollen Sie? 

  Mogę to jeszcze poprawić.    Ich kann das noch verbessern. 

  Nie mogę przyjść, bo jestem chory.    Ich kann nicht kommen, ich bin nämlich 
krank. 

  Nie powinieneś tego brać lekko.    Du sollst es nicht auf die leichter Schulter 
nehmen. 

  Możesz to nosić.    Das kannst du sehr gut tragen. 
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  Chciałbym choć raz wygrać.    Ich will auch einmal gewinnen. 

  Muszę jeszcze zatankować parę litrów.    Ich muss noch ein paar Liter tanken. 

  Niektóre rodzaje lodów lubię szczególnie.    Ich mag manche Sorten Eis besonders gern. 

  Ta książka powinna się pojawić w grudniu.    Das Buch soll im Dezember erscheinen. 

  Musisz obchodzić się z tym ostrożnie.    Du musst es vorsichtig behandeln. 

  Możesz dowolnie dysponować pieniędzmi.    Du kannst über das Geld frei verfügen. 

  Umiesz zawiązać krawat?   Kannst du eine Krawatte binden? 

  W tej chwili niestety nie mogę.    Zurzeit kann ich leider nicht. 

  Muszę się jeszcze zapytać.    Ich muss nochmal nachfragen. 

  Czy powinniśmy grać w karty?   Sollen wir Karten spielen? 

  Czy możesz mi to jutro przynieść?   Kannst du es mir morgen bringen? 

  Czy mogę u ciebie przenocować?   Kann ich bei Dir übernachten? 

  Nie chcemy zniszczyć wszystkiego.    Wir wollen nicht alles zerstören. 

  Potrafisz zadawać wiele pytań.    Du kannst aber viele Fragen stellen. 

  Muszę obniżyć wydatki.    Ich muss meine Ausgaben reduzieren. 

  Możesz zatrzymać pieniądze.    Du darfst das Geld behalten. 

  Umiem dobrze gotować.    Ich kann gut kochen. 

  Czy mogę przedstawić Pana mojemu 
przyjacielowi? 

  Dürfte ich Sie meinem Freund vorstellen? 

  Chciał mi grozić.    Er wollte mich bedrohen. 

  Mogę również przejąć odpowiedzialność.    Ich kann auch Verantwortung übernehmen. 

  Mogę robić kilka rzeczy w tym samym czasie.    Ich kann mehrere Sachen gleichzeitig machen. 
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  Możesz kupić też papier toaletowy?   Kannst du auch das Toilettenpapier kaufen? 

  Nie mogę przegrać tej gry.    Das Spiel kann ich nicht verlieren. 

  To ma symbolizować ptaka.    Das soll einen Vogel symbolisieren. 

  Możesz mnie, proszę, zostawić w spokoju?   Kannst du mich bitte in Ruhe lassen? 

  Mogę ci to tylko polecić.    Das kann ich dir nur empfehlen. 

  Muszę wygłosić mowę.    Ich muss eine Rede halten. 

  Na śniadanie lubię jajka na twardo.    Ich mag mein Frühstücksei hart. 

  Muszę cię ostrzec.    Ich muss dich warnen. 

  Muszę to jeszcze wypróbować.    Ich muss das mal ausprobieren. 

  Musimy sobie to zapamiętać.    Das müssen wir uns merken. 

  Lubisz pomidory?   Magst du Tomaten? 

  Jak daleko potrafisz rzucić piłką?   Wie weit kannst du den Ball werfen? 

  Czy chcesz więcej pieprzu?   Möchtest du mehr Pfeffer? 

  Muszę uratować firmę.    Ich muss die Firma retten. 

  Chciałbym założyć firmę.    Ich möchte eine Firma gründen. 

  Chcę dokończyć swą pracę.    Ich will meine Arbeit beenden. 

  Możemy się przecież połączyć.    Wir können uns doch einigen. 

  Muszę rozwiązać ten problem.    Ich muss das Problem lösen. 

  Czy mogę tego spróbować?   Darf ich das mal probieren? 

  Na tym etapie musimy być ostrożni.    In dieser Phase müssen wir vorsichtig sein. 

  Jak mogę to zmierzyć?   Wie kann ich das messen? 
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  Czy mogę ci ufać?   Kann ich dir vertrauen? 

  Czy chcesz odpocząć?   Willst du dich ausruhen? 

  Muszę zapakować swoją walizkę.    Ich muss meinen Koffer packen. 

  Muszę jeszcze ubezpieczyć samochód.    Ich muss mein Auto noch versichern. 

  Przyjdźcie wszyscy!   Kommen sie alle! 

  Chcesz jeszcze ciasta?   Willst du noch etwas Kuchen? 

  Muszę umyć sobie włosy.    Ich muss mir die Haare waschen. 

  Czy może Pan/Pani mi wybaczyć? Czy mogą 
Państwo mi wybaczyć? 

  Können sie mir verziehen? 

  Twój ton mi się nie podoba"   Ich mag deinen Ton nicht! 

  Nie lubię ananasa.    Ich mag keine Ananas. 

  Muszę jeszcze ponumerować strony.    Ich muss die Seiten noch nummerieren. 

  Mogę postawić pytanie?   Darf ich Ihnen eine Frage stellen? 

  Muszę tylko krótko zadzwonić.    Ich muss nur kurz telefonieren. 

  Muszę się usprawiedliwić.   Ich muss mich entschuldigen. 

  Jak mam to nazwać?   Wie soll ich das nennen? 

  Tę książkę musisz koniecznie przeczytać.    Das Buch musst du unbedingt lesen. 

  Możesz to spróbować?   Kannst du das schmecken? 

  Jak mogę to wyjaśnić?   Wie kann ich das begründen? 

  Muszę to kontrolować.    Ich muss das kontrollieren. 

  Mogę dostać jeszcze kawałek ciasta.    Darf ich noch ein Stück Kuchen haben? 

  Muszę zatrudnić dodatkowych pracowników.    Ich muss zusätzliche Arbeiter anstellen. 



 283 

  Czy chcesz mi grozić?   Willst du mir drohen? 

  Musi iść do więzienia.    Er muss ins Gefängnis. 

  Nie chcę żadnego napoju.    Ich will kein Getränk. 

  Mogę siedzieć z przodu?   Darf ich vorne sitzen? 

  Czy potrafisz obsłużyć maszynę?   Kannst du mit der Maschine umgehen? 

  Mogę to dowieść.    Ich kann es beweisen. 

  Muszę jeszcze odebrać bilet lotniczy.    Ich muss das Flugticket noch abholen. 

  Nie mogę się patrzyć na krew.    Ich kann kein Blut sehen. 

  Muszę wygłosić wykład.    Ich muss einen Vortrag halten. 

  Musimy produkować większe ilości.    Wir müssen größere Stückzahlen herstellen. 

  Nie chcę stać nikomu na przeszkodzie.    Ich will keinem im Weg stehen. 

  Jak mogę Pana znaleźć?   Wie kann ich Sie finden? 

  Chciałbym poprosić o gotówkę.    Ich möchte um Bargeld bitten. 

  Gdzie mogę zarezerwować bilet?   Wo kann ich das Ticket buchen? 

  Czy możesz to wydrukować?   Kannst du das drucken? 

  Czy możesz obrać ziemniaki?   Kannst du bitte Kartoffeln schälen? 

  Muszę to przetrawić.    Ich muss das auf mich wirken lassen. 

  Czy mogę przyjąć pańskie zamówienie?   Kann ich Ihre Bestellung aufnehmen? 
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055_Lekcja 10 -Czasowniki rozdzielnie złożone _ Słownictwo - słuchaj! 

  Konflikt, der   konflikt 

  aufstehen   wstawać 

  Fußballtraining, das   trening piłkarski 

  mitspielen   grać z  

  herauskommen   wyjść 

  abbiegen   zakręcić, skręcić 

  hin   tam 

  Kongress, der   kongres 

  Haar, das   włosy 

  Truppen, die   jednostki wojskowe 

  vorziehen   preferować 

  ausräumen   sprzątnąć 

  im Allgemeinen   ogólnie 

  ausgeben   wydawać 

  Brille, die   okulary 

  abfahren   odjeżdżać 

  ablegen   zdać (egzamin) 

  aufgehen   wschodzić 

  bilingual   dwójęzyczny 

  Mund, der, ü-er   usta 

  Bein, das   noga 
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  einfallen   wpadać na coś 

  allen   wszyscy 

  anfangen   zacząć 

  Muskel, der   mięsień 

  vorhaben   planować 

  Regen, der   deszcz 

  selten   rzadko 

  einsteigen   wsiadać 

  anprobieren   przymierzyć 

  Kneipe, die   pub 

  aufnehmen - ich nehme auf, du nimmst auf, 
er nimmt auf, wir nehmen auf, ihr nehmt auf, 
sie nehmen auf 

  pojąć 

  Gesundheit, die   zdrowie 

  gegenwärtig   aktualnie 

  die Stelle annehmen   przyjąć posadę 

  einfallen   przyjść na myśl 

  mitmachen   wziąć udział 

  anfangen   zacząć 

  einladen   zaprosić 

  auf den Tisch   na stół 

  umsteigen   przesiadać 
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  systematisch   systematyczny 

  leiden   cierpieć 

 

056_Lekcja 10_Czasowniki rozdzielnie złożone_Słownictwo - przetłumacz! 

  przymierzyć   anprobieren 

  systematyczny   systematisch 

  jednostki wojskowe   Truppen, die 

  okulary   Brille, die 

  wstawać   aufstehen 

  wyjść   herauskommen 

  zdrowie   Gesundheit, die 

  kongres   Kongress, der 

  odjeżdżać   abfahren 

  włosy   Haar, das 

  dwójęzyczny   bilingual 

  zakręcić, skręcić   abbiegen 

  zaprosić   einladen 

  trening piłkarski   Fußballtraining, das 

  aktualnie   gegenwärtig 

  tam   hin 

  usta   Mund, der, ü-er 

  wszyscy   allen 
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  zacząć   anfangen 

  na stół   auf den Tisch 

  grać z    mitspielen 

  wydawać   ausgeben 

  przyjąć posadę   die Stelle annehmen 

  ogólnie   im Allgemeinen 

  rzadko   selten 

  przesiadać   umsteigen 

  wpadać na coś   einfallen 

  preferować   vorziehen 

  zdać (egzamin)   ablegen 

  przyjść na myśl   einfallen 

  pojąć   aufnehmen - ich nehme auf, du nimmst auf, 
er nimmt auf, wir nehmen auf, ihr nehmt auf, 
sie nehmen auf 

  wschodzić   aufgehen 

  pub   Kneipe, die 

  wziąć udział   mitmachen 

  mięsień   Muskel, der 

  deszcz   Regen, der 

  konflikt   Konflikt, der 

  wsiadać   einsteigen 
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  zacząć   anfangen 

  sprzątnąć   ausräumen 

  noga   Bein, das 

  planować   vorhaben 

  cierpieć   leiden 
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057_Lekcja 10_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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058_Lekcja 10 _Czasowniki rozdzielnie złożone_ Ćwiczenia sprawdzające - słuchaj! 

  Im Allgemeinen macht mir das nichts aus.   Ogólnie mi to nie przeszkadza.  

  Die Kneipe macht gleich zu.   Pub za chwilę będzie zamknięty.  

  Mir fällt etwas ein.   Na coś wpadłem.  

  Das lasse ich nicht zu.   Nie pozwolę na to.  

  Die Lage hat sich zugespitzt.   Sytuacja się zaostrzyła.  

  Steig ein!   Wsiądź! 

  Biegen Sie rechts ab.   Niech Pan skręci w prawo.  

  Wo gehst du hin?   Dokąd idziesz? 

  Sie nimmt es gut auf.   Ona dobrze to znosi.  

  Das kommt selten vor.   To się rzadko zdarza.  

  Warum machst du die Augen zu?   Dlaczego zamykasz oczy? 

  Mach den Mund zu.   Zamknij usta.  

  Mach die Tür von außen zu.   Zamknij drzwi od zewnątrz.  

  Stell doch bitte alles auf den Tisch.   Połóż wszystko, proszę, na stole.  

  Er kennt sich in Prag gut aus.   Zna dobrze Pragę.  

  Die Erde dreht sich herum.   Ziemia kręci się wkoło.  

  Wie kommt deine Studie voran?   Jak przebiega twoje badanie? 

  Das Buch kommt Montag heraus.   Książka wychodzi w poniedziałek.  

  Er gibt so viel aus.   Wydaje tak dużo.  

  Ruf mich bei Bedarf einfach an.   Zadzwoń do mnie w razie potrzeby. 

  Wir setzten uns schon gestern zusammen.   Spotkaliśmy się wczoraj.  
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  Er steht jeden Tag sehr früh auf.   Każdego dnia wstaje bardzo wcześnie.  

  Darf ich das Kleid anprobieren?   Czy mogę przymierzyć tę sukienkę? 

  Ich gehe das systematisch durch.   Przerabiam to systematycznie.  

  Wann fängt es an?   Kiedy to się zaczyna? 

  Der Regen hört nicht auf.   Deszcz nie ustaje.  

  Warum fällt mir das plötzlich ein?   Dlaczego nagle przychodzi mi to na myśl? 

  Wo steigen wir um?   Gdzie mamy przesiąść? 

  Die Truppen ziehen ab.   Jednostki wojskowe wycofują się.  

  Das kommt bei allen an.   To się wszystkim podoba. 

  Darf ich mich vorstellen?   Czy mogę się przedstawić? 

  Ich stimme dem Vorschlag zu.   Zgadzam się z propozycją.  

  Das fängt fein an.   Zaczyna się dobrze.  

  Spielst du mit?   Czy grasz z nami? 

  Nehmen Sie sich die Brille ab.   Zdejmijcie sobie okulary.  

  Die Abstimmung fiel positiv für uns aus.   Głosowanie wypadło dla nas pozytywnie.  

  Gegenwärtig stellen wir keine neuen 
Mitarbeiter an. 

  Aktualnie przyjmujemy nowych pracowników.  

  Mir tut jeder Muskel weh.   Boli mnie każdy mięsień.  

  Darf ich mitmachen?   Czy mogę wziąć udział? 

  Der Kongress findet in Berlin statt.   Kongres odbywa się w Berlinie.  

  Räume bitte das Zimmer aus!   Proszę sprzątnij pokój.  

  Der Konflikt breitet sich aus.   Konflikt się rozprzestrzenia.  
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  Die Polizei hält ein Auto an.   Policja zatrzymuje samochód.  

  Mir fällt langsam das Haar aus.   Moje włosy powoli wypadają.  

  Mein Bein tut weh.   Boli mnie noga.  

  Meine Tochter wächst bilingual auf.   Moja córka wyrasta w otoczeniu 
dwójęzycznym.  

  Ich lade Sie ein.   Zapraszam Pana.  

  Die Gesundheit geht vor.   Zdrowie ma pierwszeństwo.  

  Ich sehe das als notwendig an.   Uważam to za konieczne.  

  Stell dir vor!   Wyobraź sobie! 

  Es kommt vor   Zdarza się.  

  Wan legst du die Prüfung ab?   Kiedy zdajesz egzamin? 

  Was haben Sie vor?   Co planujecie? 

  Wer ist hier zuständig?   Kto jest tutaj odpowiedzialny? 

  Ich stelle mich vor.   Przedstawiam się.  

  Ich ziehe Jets vor.   Preferuję odrzutowce.  

  Die Sonne geht um fünf Uhr auf.   Słońce wschodzi o piątej.  

  Er steht jeden Tag sehr früh auf.   Każdego dnia wstaje bardzo wcześnie.  

  Ich fange am Montag mit dem Fußballtraining 
an. 

  W poniedziałek zaczynam trening piłkarski.  

  Ich nehme die Stelle an.   Przyjmuję tę posadę.  

  Der Zug fährt vom Hauptbahnhof ab.   Pociąg odjeżdża z dworca głównego.  

  Es tut mir leid.   Przykro mi.  

 



 293 

059_Lekcja 10_Czasowniki rozdzielnie złożone_ Ćwiczenia sprawdzające - przetłumacz! 

  Zadzwoń do mnie w razie potrzeby.   Ruf mich bei Bedarf einfach an. 

  Czy mogę przymierzyć tę sukienkę?   Darf ich das Kleid anprobieren? 

  Słońce wschodzi o piątej.    Die Sonne geht um fünf Uhr auf. 

  Zapraszam Pana.    Ich lade Sie ein. 

  Dokąd idziesz?   Wo gehst du hin? 

  Połóż wszystko, proszę, na stole.    Stell doch bitte alles auf den Tisch. 

  Sytuacja się zaostrzyła.    Die Lage hat sich zugespitzt. 

  Czy mogę się przedstawić?   Darf ich mich vorstellen? 

  Deszcz nie ustaje.    Der Regen hört nicht auf. 

  Kongres odbywa się w Berlinie.    Der Kongress findet in Berlin statt. 

  Przerabiam to systematycznie.    Ich gehe das systematisch durch. 

  Dlaczego nagle przychodzi mi to na myśl?   Warum fällt mir das plötzlich ein? 

  Kiedy zdajesz egzamin?   Wan legst du die Prüfung ab? 

  Wydaje tak dużo.    Er gibt so viel aus. 

  Spotkaliśmy się wczoraj.    Wir setzten uns schon gestern zusammen. 

  Zdarza się.    Es kommt vor 

  Policja zatrzymuje samochód.    Die Polizei hält ein Auto an. 

  Na coś wpadłem.    Mir fällt etwas ein. 

  Ona dobrze to znosi.    Sie nimmt es gut auf. 

  Głosowanie wypadło dla nas pozytywnie.    Die Abstimmung fiel positiv für uns aus. 

  Moje włosy powoli wypadają.    Mir fällt langsam das Haar aus. 
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  Kto jest tutaj odpowiedzialny?   Wer ist hier zuständig? 

  Jak przebiega twoje badanie?   Wie kommt deine Studie voran? 

  Ogólnie mi to nie przeszkadza.    Im Allgemeinen macht mir das nichts aus. 

  Proszę sprzątnij pokój.    Räume bitte das Zimmer aus! 

  Przedstawiam się.    Ich stelle mich vor. 

  To się rzadko zdarza.    Das kommt selten vor. 

  Wsiądź!   Steig ein! 

  Zdejmijcie sobie okulary.    Nehmen Sie sich die Brille ab. 

  Uważam to za konieczne.    Ich sehe das als notwendig an. 

  Boli mnie każdy mięsień.    Mir tut jeder Muskel weh. 

  Zamknij drzwi od zewnątrz.    Mach die Tür von außen zu. 

  Dlaczego zamykasz oczy?   Warum machst du die Augen zu? 

  Preferuję odrzutowce.    Ich ziehe Jets vor. 

  Jednostki wojskowe wycofują się.    Die Truppen ziehen ab. 

  Pociąg odjeżdża z dworca głównego.    Der Zug fährt vom Hauptbahnhof ab. 

  Książka wychodzi w poniedziałek.    Das Buch kommt Montag heraus. 

  Czy grasz z nami?   Spielst du mit? 

  Zaczyna się dobrze.    Das fängt fein an. 

  Gdzie mamy przesiąść?   Wo steigen wir um? 

  Pub za chwilę będzie zamknięty.    Die Kneipe macht gleich zu. 

  Konflikt się rozprzestrzenia.    Der Konflikt breitet sich aus. 
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  Czy mogę wziąć udział?   Darf ich mitmachen? 

  Zdrowie ma pierwszeństwo.    Die Gesundheit geht vor. 

  W poniedziałek zaczynam trening piłkarski.    Ich fange am Montag mit dem Fußballtraining 
an. 

  Wyobraź sobie!   Stell dir vor! 

  Zgadzam się z propozycją.    Ich stimme dem Vorschlag zu. 

  Kiedy to się zaczyna?   Wann fängt es an? 

  To się wszystkim podoba.   Das kommt bei allen an. 

  Nie pozwolę na to.    Das lasse ich nicht zu. 

  Co planujecie?   Was haben Sie vor? 

  Przyjmuję tę posadę.    Ich nehme die Stelle an. 

  Boli mnie noga.    Mein Bein tut weh. 

  Każdego dnia wstaje bardzo wcześnie.    Er steht jeden Tag sehr früh auf. 

  Zamknij usta.    Mach den Mund zu. 

  Aktualnie przyjmujemy nowych pracowników.    Gegenwärtig stellen wir keine neuen 
Mitarbeiter an. 

  Każdego dnia wstaje bardzo wcześnie.    Er steht jeden Tag sehr früh auf. 

  Ziemia kręci się wkoło.    Die Erde dreht sich herum. 

  Moja córka wyrasta w otoczeniu 
dwójęzycznym.  

  Meine Tochter wächst bilingual auf. 

  Niech Pan skręci w prawo.    Biegen Sie rechts ab. 

  Zna dobrze Pragę.    Er kennt sich in Prag gut aus. 

  Przykro mi.    Es tut mir leid. 
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  Räume bitte das Zimmer aus!   Proszę sprzątnij pokój.  

  Ich ziehe Jets vor.   Preferuję odrzutowce.  

  Meine Tochter wächst bilingual auf.   Moja córka wyrasta w otoczeniu 
dwójęzycznym.  

  Darf ich das Kleid anprobieren?   Czy mogę przymierzyć tę sukienkę? 

  Der Konflikt breitet sich aus.   Konflikt się rozprzestrzenia.  

  Ich gehe das systematisch durch.   Przerabiam to systematycznie.  

  Warum machst du die Augen zu?   Dlaczego zamykasz oczy? 

  Ich stimme dem Vorschlag zu.   Zgadzam się z propozycją.  

  Das Buch kommt Montag heraus.   Książka wychodzi w poniedziałek.  

  Was haben Sie vor?   Co planujecie? 

  Mir fällt etwas ein.   Na coś wpadłem.  

  Biegen Sie rechts ab.   Niech Pan skręci w prawo.  

  Die Kneipe macht gleich zu.   Pub za chwilę będzie zamknięty.  

  Wie kommt deine Studie voran?   Jak przebiega twoje badanie? 

  Stell doch bitte alles auf den Tisch.   Połóż wszystko, proszę, na stole.  

  Ich sehe das als notwendig an.   Uważam to za konieczne.  

  Das fängt fein an.   Zaczyna się dobrze.  

  Gegenwärtig stellen wir keine neuen 
Mitarbeiter an. 

  Aktualnie przyjmujemy nowych pracowników.  

  Nehmen Sie sich die Brille ab.   Zdejmijcie sobie okulary.  

  Die Sonne geht um fünf Uhr auf.   Słońce wschodzi o piątej.  
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  Das kommt bei allen an.   To się wszystkim podoba. 

  Wan legst du die Prüfung ab?   Kiedy zdajesz egzamin? 

  Die Abstimmung fiel positiv für uns aus.   Głosowanie wypadło dla nas pozytywnie.  

  Er steht jeden Tag sehr früh auf.   Każdego dnia wstaje bardzo wcześnie.  

  Mach den Mund zu.   Zamknij usta.  

  Ich lade Sie ein.   Zapraszam Pana.  

  Ich fange am Montag mit dem Fußballtraining 
an. 

  W poniedziałek zaczynam trening piłkarski.  

  Wo steigen wir um?   Gdzie mamy przesiąść? 

  Mir fällt langsam das Haar aus.   Moje włosy powoli wypadają.  

  Die Gesundheit geht vor.   Zdrowie ma pierwszeństwo.  

  Es kommt vor   Zdarza się.  

  Der Regen hört nicht auf.   Deszcz nie ustaje.  

  Der Kongress findet in Berlin statt.   Kongres odbywa się w Berlinie.  

  Wann fängt es an?   Kiedy to się zaczyna? 

  Wir setzten uns schon gestern zusammen.   Spotkaliśmy się wczoraj.  

  Steig ein!   Wsiądź! 

  Die Polizei hält ein Auto an.   Policja zatrzymuje samochód.  

  Die Lage hat sich zugespitzt.   Sytuacja się zaostrzyła.  

  Er gibt so viel aus.   Wydaje tak dużo.  

  Darf ich mich vorstellen?   Czy mogę się przedstawić? 

  Ruf mich bei Bedarf einfach an.   Zadzwoń do mnie w razie potrzeby. 
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  Im Allgemeinen macht mir das nichts aus.   Ogólnie mi to nie przeszkadza.  

  Wer ist hier zuständig?   Kto jest tutaj odpowiedzialny? 

  Der Zug fährt vom Hauptbahnhof ab.   Pociąg odjeżdża z dworca głównego.  

  Er kennt sich in Prag gut aus.   Zna dobrze Pragę.  

  Darf ich mitmachen?   Czy mogę wziąć udział? 

  Die Erde dreht sich herum.   Ziemia kręci się wkoło.  

  Das kommt selten vor.   To się rzadko zdarza.  

  Sie nimmt es gut auf.   Ona dobrze to znosi.  

  Das lasse ich nicht zu.   Nie pozwolę na to.  

  Er steht jeden Tag sehr früh auf.   Każdego dnia wstaje bardzo wcześnie.  

  Mein Bein tut weh.   Boli mnie noga.  

  Ich stelle mich vor.   Przedstawiam się.  

  Wo gehst du hin?   Dokąd idziesz? 

  Warum fällt mir das plötzlich ein?   Dlaczego nagle przychodzi mi to na myśl? 

  Mach die Tür von außen zu.   Zamknij drzwi od zewnątrz.  

  Mir tut jeder Muskel weh.   Boli mnie każdy mięsień.  

  Die Truppen ziehen ab.   Jednostki wojskowe wycofują się.  

  Stell dir vor!   Wyobraź sobie! 

  Spielst du mit?   Czy grasz z nami? 

  Ich nehme die Stelle an.   Przyjmuję tę posadę.  

  Es tut mir leid.   Przykro mi.  
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Darf ich mitmachen? Sie nimmt es gut auf. Das fängt fein an. 

Mir fällt etwas ein. 
Warum fällt mir das 

plötzlich ein? 
Wann fängt es an? 

Mir fällt langsam das Haar 
aus. 

Mach den Mund zu. Mir tut jeder Muskel weh. 

Das kommt bei allen an. Wo gehst du hin? Das kommt selten vor. 

Wie kommt deine Studie 
voran? 

Wer ist hier zuständig? Was haben Sie vor? 

Der Kongress findet in 
Berlin statt. 

Ich nehme die Stelle an. Der Regen hört nicht auf. 
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Zaczyna się dobrze.  Ona dobrze to znosi.  Czy mogę wziąć udział? 

Kiedy to się zaczyna? 
Dlaczego nagle przychodzi 

mi to na myśl? 
Na coś wpadłem.  

Boli mnie każdy mięsień.  Zamknij usta.  
Moje włosy powoli 

wypadają.  

To się rzadko zdarza.  Dokąd idziesz? To się wszystkim podoba. 

Co planujecie? 
Kto jest tutaj 

odpowiedzialny? 
Jak przebiega twoje badanie? 

Deszcz nie ustaje.  Przyjmuję tę posadę.  
Kongres odbywa się w 

Berlinie.  
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Die Truppen ziehen ab. Der Konflikt breitet sich aus. Die Gesundheit geht vor. 

Nehmen Sie sich die Brille 
ab. 

Ich gehe das systematisch 
durch. 

Ich fange am Montag mit 
dem Fußballtraining an. 

Das Buch kommt Montag 
heraus. 

Die Kneipe macht gleich zu. 
Meine Tochter wächst 

bilingual auf. 

Es kommt vor Das lasse ich nicht zu. 
Warum machst du die Augen 

zu? 

Die Lage hat sich zugespitzt. 
Ich stimme dem Vorschlag 

zu. 
Er steht jeden Tag sehr früh 

auf. 

Er gibt so viel aus. 
Darf ich das Kleid 

anprobieren? 
Räume bitte das Zimmer 

aus! 
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Zdrowie ma pierwszeństwo.  Konflikt się rozprzestrzenia.  
Jednostki wojskowe 

wycofują się.  

W poniedziałek zaczynam 
trening piłkarski.  

Przerabiam to 
systematycznie.  

Zdejmijcie sobie okulary.  

Moja córka wyrasta w 
otoczeniu dwójęzycznym.  

Pub za chwilę będzie 
zamknięty.  

Książka wychodzi w 
poniedziałek.  

Dlaczego zamykasz oczy? Nie pozwolę na to.  Zdarza się.  

Każdego dnia wstaje bardzo 
wcześnie.  

Zgadzam się z propozycją.  Sytuacja się zaostrzyła.  

Proszę sprzątnij pokój.  
Czy mogę przymierzyć tę 

sukienkę? 
Wydaje tak dużo.  
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Mach die Tür von außen zu. Er kennt sich in Prag gut aus. Ich stelle mich vor. 

Darf ich mich vorstellen? 
Der Zug fährt vom 
Hauptbahnhof ab. 

Biegen Sie rechts ab. 

Steig ein! Wo steigen wir um? 
Gegenwärtig stellen wir 

keine neuen Mitarbeiter an. 

Stell dir vor! Ich lade Sie ein. 
Die Abstimmung fiel positiv 

für uns aus. 

Wir setzten uns schon 
gestern zusammen. 

Stell doch bitte alles auf den 
Tisch. 

Die Erde dreht sich herum. 

Die Sonne geht um fünf Uhr 
auf. 

Die Polizei hält ein Auto an. 
Im Allgemeinen macht mir 

das nichts aus. 
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Przedstawiam się.  Zna dobrze Pragę.  Zamknij drzwi od zewnątrz.  

Niech Pan skręci w prawo.  
Pociąg odjeżdża z dworca 

głównego.  
Czy mogę się przedstawić? 

Aktualnie przyjmujemy 
nowych pracowników.  

Gdzie mamy przesiąść? Wsiądź! 

Głosowanie wypadło dla nas 
pozytywnie.  

Zapraszam Pana.  Wyobraź sobie! 

Ziemia kręci się wkoło.  
Połóż wszystko, proszę, na 

stole.  
Spotkaliśmy się wczoraj.  

Ogólnie mi to nie 
przeszkadza.  

Policja zatrzymuje 
samochód.  

Słońce wschodzi o piątej.  
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Ruf mich bei Bedarf einfach 
an. 

Ich sehe das als notwendig 
an. 

Spielst du mit? 

Wan legst du die Prüfung 
ab? 

Er steht jeden Tag sehr früh 
auf. 

Ich ziehe Jets vor. 

Mein Bein tut weh. Es tut mir leid. -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  
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Czy grasz z nami? Uważam to za konieczne.  
Zadzwoń do mnie w razie 

potrzeby. 

Preferuję odrzutowce.  
Każdego dnia wstaje bardzo 

wcześnie.  
Kiedy zdajesz egzamin? 

-  Przykro mi.  Boli mnie noga.  
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  Nie pozwolę na to.  ................................................................. 

  Dlaczego nagle przychodzi mi to na myśl? ................................................................. 

  Deszcz nie ustaje.  ................................................................. 

  Aktualnie przyjmujemy nowych pracowników.  ................................................................. 

  Ziemia kręci się wkoło.  ................................................................. 

  Pub za chwilę będzie zamknięty.  ................................................................. 

  Zdarza się.  ................................................................. 

  Boli mnie noga.  ................................................................. 

  Czy mogę wziąć udział? ................................................................. 

  To się rzadko zdarza.  ................................................................. 

  Zgadzam się z propozycją.  ................................................................. 

  Zapraszam Pana.  ................................................................. 

  Pociąg odjeżdża z dworca głównego.  ................................................................. 

  Przyjmuję tę posadę.  ................................................................. 

  Kiedy zdajesz egzamin? ................................................................. 

  Książka wychodzi w poniedziałek.  ................................................................. 

  Dlaczego zamykasz oczy? ................................................................. 

  Kiedy to się zaczyna? ................................................................. 

  Jednostki wojskowe wycofują się.  ................................................................. 

  Moje włosy powoli wypadają.  ................................................................. 

  Co planujecie? ................................................................. 
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  Głosowanie wypadło dla nas pozytywnie.  ................................................................. 

  Zna dobrze Pragę.  ................................................................. 

  Wydaje tak dużo.  ................................................................. 

  Dokąd idziesz? ................................................................. 

  Na coś wpadłem.  ................................................................. 

  Wsiądź! ................................................................. 

  Zdejmijcie sobie okulary.  ................................................................. 

  Wyobraź sobie! ................................................................. 

  Kto jest tutaj odpowiedzialny? ................................................................. 

  Czy mogę przymierzyć tę sukienkę? ................................................................. 

  Jak przebiega twoje badanie? ................................................................. 

  Zamknij drzwi od zewnątrz.  ................................................................. 

  Uważam to za konieczne.  ................................................................. 

  Moja córka wyrasta w otoczeniu 
dwójęzycznym.  

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

  Przedstawiam się.  ................................................................. 

  Zdrowie ma pierwszeństwo.  ................................................................. 

  Spotkaliśmy się wczoraj.  ................................................................. 

  Ogólnie mi to nie przeszkadza.  ................................................................. 

  Konflikt się rozprzestrzenia.  ................................................................. 

  Każdego dnia wstaje bardzo wcześnie.  ................................................................. 

  W poniedziałek zaczynam trening piłkarski.  ................................................................. 
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  Kongres odbywa się w Berlinie.  ................................................................. 

  Zamknij usta.  ................................................................. 

  Policja zatrzymuje samochód.  ................................................................. 

  Słońce wschodzi o piątej.  ................................................................. 

  Przykro mi.  ................................................................. 

  Przerabiam to systematycznie.  ................................................................. 

  Ona dobrze to znosi.  ................................................................. 

  Połóż wszystko, proszę, na stole.  ................................................................. 

  Niech Pan skręci w prawo.  ................................................................. 

  Zaczyna się dobrze.  ................................................................. 

  Zadzwoń do mnie w razie potrzeby. ................................................................. 

  Preferuję odrzutowce.  ................................................................. 

  Czy mogę się przedstawić? ................................................................. 

  Czy grasz z nami? ................................................................. 

  Proszę sprzątnij pokój.  ................................................................. 

  Gdzie mamy przesiąść? ................................................................. 

  Sytuacja się zaostrzyła.  ................................................................. 

  Każdego dnia wstaje bardzo wcześnie.  ................................................................. 

  To się wszystkim podoba. ................................................................. 

  Boli mnie każdy mięsień.  ................................................................. 
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  Nie pozwolę na to.    Das lasse ich nicht zu. 

  Dlaczego nagle przychodzi mi to na myśl?   Warum fällt mir das plötzlich ein? 

  Deszcz nie ustaje.    Der Regen hört nicht auf. 

  Aktualnie przyjmujemy nowych pracowników.    Gegenwärtig stellen wir keine neuen 
Mitarbeiter an. 

  Ziemia kręci się wkoło.    Die Erde dreht sich herum. 

  Pub za chwilę będzie zamknięty.    Die Kneipe macht gleich zu. 

  Zdarza się.    Es kommt vor 

  Boli mnie noga.    Mein Bein tut weh. 

  Czy mogę wziąć udział?   Darf ich mitmachen? 

  To się rzadko zdarza.    Das kommt selten vor. 

  Zgadzam się z propozycją.    Ich stimme dem Vorschlag zu. 

  Zapraszam Pana.    Ich lade Sie ein. 

  Pociąg odjeżdża z dworca głównego.    Der Zug fährt vom Hauptbahnhof ab. 

  Przyjmuję tę posadę.    Ich nehme die Stelle an. 

  Kiedy zdajesz egzamin?   Wan legst du die Prüfung ab? 

  Książka wychodzi w poniedziałek.    Das Buch kommt Montag heraus. 

  Dlaczego zamykasz oczy?   Warum machst du die Augen zu? 

  Kiedy to się zaczyna?   Wann fängt es an? 

  Jednostki wojskowe wycofują się.    Die Truppen ziehen ab. 

  Moje włosy powoli wypadają.    Mir fällt langsam das Haar aus. 
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  Co planujecie?   Was haben Sie vor? 

  Głosowanie wypadło dla nas pozytywnie.    Die Abstimmung fiel positiv für uns aus. 

  Zna dobrze Pragę.    Er kennt sich in Prag gut aus. 

  Wydaje tak dużo.    Er gibt so viel aus. 

  Dokąd idziesz?   Wo gehst du hin? 

  Na coś wpadłem.    Mir fällt etwas ein. 

  Wsiądź!   Steig ein! 

  Zdejmijcie sobie okulary.    Nehmen Sie sich die Brille ab. 

  Wyobraź sobie!   Stell dir vor! 

  Kto jest tutaj odpowiedzialny?   Wer ist hier zuständig? 

  Czy mogę przymierzyć tę sukienkę?   Darf ich das Kleid anprobieren? 

  Jak przebiega twoje badanie?   Wie kommt deine Studie voran? 

  Zamknij drzwi od zewnątrz.    Mach die Tür von außen zu. 

  Uważam to za konieczne.    Ich sehe das als notwendig an. 

  Moja córka wyrasta w otoczeniu 
dwójęzycznym.  

  Meine Tochter wächst bilingual auf. 

  Przedstawiam się.    Ich stelle mich vor. 

  Zdrowie ma pierwszeństwo.    Die Gesundheit geht vor. 

  Spotkaliśmy się wczoraj.    Wir setzten uns schon gestern zusammen. 

  Ogólnie mi to nie przeszkadza.    Im Allgemeinen macht mir das nichts aus. 

  Konflikt się rozprzestrzenia.    Der Konflikt breitet sich aus. 

  Każdego dnia wstaje bardzo wcześnie.    Er steht jeden Tag sehr früh auf. 
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  W poniedziałek zaczynam trening piłkarski.    Ich fange am Montag mit dem Fußballtraining 
an. 

  Kongres odbywa się w Berlinie.    Der Kongress findet in Berlin statt. 

  Zamknij usta.    Mach den Mund zu. 

  Policja zatrzymuje samochód.    Die Polizei hält ein Auto an. 

  Słońce wschodzi o piątej.    Die Sonne geht um fünf Uhr auf. 

  Przykro mi.    Es tut mir leid. 

  Przerabiam to systematycznie.    Ich gehe das systematisch durch. 

  Ona dobrze to znosi.    Sie nimmt es gut auf. 

  Połóż wszystko, proszę, na stole.    Stell doch bitte alles auf den Tisch. 

  Niech Pan skręci w prawo.    Biegen Sie rechts ab. 

  Zaczyna się dobrze.    Das fängt fein an. 

  Zadzwoń do mnie w razie potrzeby.   Ruf mich bei Bedarf einfach an. 

  Preferuję odrzutowce.    Ich ziehe Jets vor. 

  Czy mogę się przedstawić?   Darf ich mich vorstellen? 

  Czy grasz z nami?   Spielst du mit? 

  Proszę sprzątnij pokój.    Räume bitte das Zimmer aus! 

  Gdzie mamy przesiąść?   Wo steigen wir um? 

  Sytuacja się zaostrzyła.    Die Lage hat sich zugespitzt. 

  Każdego dnia wstaje bardzo wcześnie.    Er steht jeden Tag sehr früh auf. 

  To się wszystkim podoba.   Das kommt bei allen an. 

  Boli mnie każdy mięsień.    Mir tut jeder Muskel weh. 
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061_Lekcja 11_Przyimki z Celownikiem_ Słownictwo - słuchaj! 

  von dir   od ciebie 

  von mir   ode mnie 

  Strom, der   prąd 

  Seit   od (określenie czasu) 

  Kompromiss, der   kompromis 

  Straßenbahn, die   tramwaj 

  rechnen - ich rechne, du rechnest, er rechnet, 
wir rechnen, ihr rechnet, sie rechnen 

  liczyć  

  von uns   od nas 

  Begrüßung, die   pozdrowienie 

  mit allem   ze wszystkim 

  trotz   pomimo 

  bei   u 

  Beruf, der   zawód 

  April   kwiecień 

  nach dem Essen   po jedzeniu 

  Zu   do  

  Sommer, der   lato 

  zum   na 

  Meinung, die   zdanie 

  Marktplatz, der   targ 
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  zu   w 

  auf dem Tisch   na stole 

  arbeitslos   bezrobotny 

  von ihnen   od nich 

  Tour, die   wycieczka 

  zum Bahnhof   na dworzec 

  von ihr   od niej 

  Baum, der   drzewo 

  vor ihm   przed nim 

  von Ihnen   od Pana 

  beginnen - ich beginne, du beginnst, er 
beginnt, wir beginnen, ihr beginnt, sie beginnen 

  zaczynać 

  vom (von dem)   z 

  von ihnen   od nich 

  August, der   sierpień 

  abhängig   zależny 

  zur   do 

  aus   z 

  von euch   od was 

  Sahne, die   śmietana 

  von ihm   on niego 

  außer   oprócz 
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062_Lekcja 11_Przyimki z Celownikiem_ Słownictwo - przetłumacz! 

  zależny   abhängig 

  od nas   von uns 

  od nich   von ihnen 

  kompromis   Kompromiss, der 

  w   zu 

  po jedzeniu   nach dem Essen 

  sierpień   August, der 

  śmietana   Sahne, die 

  wycieczka   Tour, die 

  drzewo   Baum, der 

  od (określenie czasu)   Seit 

  lato   Sommer, der 

  liczyć    rechnen - ich rechne, du rechnest, er rechnet, 
wir rechnen, ihr rechnet, sie rechnen 

  ze wszystkim   mit allem 

  przed nim   vor ihm 

  od Pana   von Ihnen 

  do   zur 

  na   zum 

  od niej   von ihr 

  prąd   Strom, der 
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  do    Zu 

  on niego   von ihm 

  z   vom (von dem) 

  u   bei 

  z   aus 

  od was   von euch 

  pomimo   trotz 

  targ   Marktplatz, der 

  ode mnie   von mir 

  zaczynać   beginnen - ich beginne, du beginnst, er 
beginnt, wir beginnen, ihr beginnt, sie beginnen 

  zawód   Beruf, der 

  na stole   auf dem Tisch 

  bezrobotny   arbeitslos 

  pozdrowienie   Begrüßung, die 

  na dworzec   zum Bahnhof 

  kwiecień   April 

  zdanie   Meinung, die 

  od ciebie   von dir 

  tramwaj   Straßenbahn, die 

  od nich   von ihnen 

  oprócz   außer 
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063_Lekcja 11_Przyimki z Celownikiem_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 
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064_Lekcja 11_Przyimki z Celownikiem_ Ćwiczenia sprawdzające - słuchaj! 

  Der Sommer kommt nach dem Frühling.   Lato nadchodzi po wiośnie.  

  Ich fahre zur Arbeit.   Jadę do pracy.  

  Nach dem Essen gehen wir spazieren.   Po jedzeniu idziemy na spacer.  

  Das ist lieb von Ihnen.   To miło z Pańskiej strony.  

  Wir warten hier schon seit einer Stunde.   Czekamy tutaj już godzinę.  

  Ich arbeite seit Montag hier.   Pracuję tutaj od poniedziałku.  

  Ich fahre mit der Straßenbahn.   Pojadę tramwajem.  

  Wir fahren trotz des schlechten Wetters mit 
dem Fahrrad. 

  Jedziemy na rowerze pomimo złej pogody.  

  Was ist er von Beruf?   Kim on jest z zawodu? 

  Es ist von ihm.   To jest od niego.  

  Wir sind bereit zu einem Kompromiss.   Jesteśmy przygotowani na kompromis.  

  Wir fahren zum Einkaufen.   Jedziemy na zakupy.  

  Ich sehe den Wald vor laute Bäumen nicht.   On gubi się w szczegółach.  

  Ich sage etwas zur Begrüßung.   Powiem coś na powitanie.  

  Er kommt aus Wien.   On pochodzi z Wiednia.  

  Wir beginnen mit dem Essen.   Zaczynamy jeść. 

  Es ist von ihr.   To jest od niej.  

  August ist der Monat nach Juli.   Sierpień jest miesiącem po lipcu.  

  Bis zur Erschöpfung.   Do wyczerpania.  

  Meiner Meinung nach …   Moim zdaniem… 
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  Es ist von euch.   To jest od was.  

  Ich komme vom Schwimmen.   Idę z pływania.  

  Er ist zu Hause.   On jest w domu.  

  Es ist von Ihnen?   Czy to jest od Pana? 

  Ich bin seit Jahren arbeitslos.   Jestem bezrobotny od lat.  

  Es ist von ihnen.   To jest od nich. Ó 

  Wir machen eine Tour mit dem Rad.   Jedziemy na wycieczkę rowerową. 

  Es ist von uns.   To jest od nas.  

  Ich mag Sahne auf dem Kuchen.   Lubię bitą śmietanę na torcie.  

  Ich rechne mit dir!   Liczę z tobą! 

  Ich komme zu dir.   Przyjdę do ciebie.  

  Das ist schön von ihnen.   To miło z ich strony.  

  Es ist vom Wetter abhängig.   Zależy to od pogody.  

  Ich bin mit allem einverstanden.   Zgadzam się ze wszystkim.  

  Die Post ist von mir.   Ta poczta jest ode mnie.  

  Nach März folgt der April.   Po marcu następuje kwiecień.  

  Um drei bei mir.   O trzeciej u mnie.  

  Ist es von dir?   Czy to jest od ciebie? 

  Es ist nett von Ihnen.   Miło z Pańskiej strony.  

  Aus Respekt vor meinen Eltern hab ich mich 
zusammengerissen. 

  Z szacunku do rodziców wziąłem się w garść.  

  Es ist auf dem Tisch.   To jest na stole.  
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  Dort geht es zum Marktplatz.   Tam idzie się na targ.  

  Der Strom kommt aus der Steckdose.   Prąd wychodzi z tego gniazdka.  

  Alle außer mir wissen es.   Wszyscy wiedzą oprócz mnie.  

 

065_Lekcja 11_Przyimki z Celownikiem_ Ćwiczenia sprawdzające - przetłumacz! 

  Pojadę tramwajem.    Ich fahre mit der Straßenbahn. 

  Jadę do pracy.    Ich fahre zur Arbeit. 

  Zaczynamy jeść.   Wir beginnen mit dem Essen. 

  Powiem coś na powitanie.    Ich sage etwas zur Begrüßung. 

  To miło z Pańskiej strony.    Das ist lieb von Ihnen. 

  Po marcu następuje kwiecień.    Nach März folgt der April. 

  Jedziemy na wycieczkę rowerową.   Wir machen eine Tour mit dem Rad. 

  To jest od niego.    Es ist von ihm. 

  Sierpień jest miesiącem po lipcu.    August ist der Monat nach Juli. 

  Do wyczerpania.    Bis zur Erschöpfung. 

  Prąd wychodzi z tego gniazdka.    Der Strom kommt aus der Steckdose. 

  To miło z ich strony.    Das ist schön von ihnen. 

  On jest w domu.    Er ist zu Hause. 

  To jest od was.    Es ist von euch. 

  On pochodzi z Wiednia.    Er kommt aus Wien. 

  Jestem bezrobotny od lat.    Ich bin seit Jahren arbeitslos. 

  Zgadzam się ze wszystkim.    Ich bin mit allem einverstanden. 
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  On gubi się w szczegółach.    Ich sehe den Wald vor laute Bäumen nicht. 

  Przyjdę do ciebie.    Ich komme zu dir. 

  Pracuję tutaj od poniedziałku.    Ich arbeite seit Montag hier. 

  Jedziemy na rowerze pomimo złej pogody.    Wir fahren trotz des schlechten Wetters mit 
dem Fahrrad. 

  Idę z pływania.    Ich komme vom Schwimmen. 

  To jest od niej.    Es ist von ihr. 

  Zależy to od pogody.    Es ist vom Wetter abhängig. 

  Z szacunku do rodziców wziąłem się w garść.    Aus Respekt vor meinen Eltern hab ich mich 
zusammengerissen. 

  Tam idzie się na targ.    Dort geht es zum Marktplatz. 

  Jedziemy na zakupy.    Wir fahren zum Einkaufen. 

  Czy to jest od ciebie?   Ist es von dir? 

  Lubię bitą śmietanę na torcie.    Ich mag Sahne auf dem Kuchen. 

  Miło z Pańskiej strony.    Es ist nett von Ihnen. 

  Czekamy tutaj już godzinę.    Wir warten hier schon seit einer Stunde. 

  Kim on jest z zawodu?   Was ist er von Beruf? 

  Po jedzeniu idziemy na spacer.    Nach dem Essen gehen wir spazieren. 

  Czy to jest od Pana?   Es ist von Ihnen? 

  Jesteśmy przygotowani na kompromis.    Wir sind bereit zu einem Kompromiss. 

  Moim zdaniem…   Meiner Meinung nach … 

  To jest na stole.    Es ist auf dem Tisch. 
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  Lato nadchodzi po wiośnie.    Der Sommer kommt nach dem Frühling. 

  O trzeciej u mnie.    Um drei bei mir. 

  To jest od nas.    Es ist von uns. 

  To jest od nich. Ó   Es ist von ihnen. 

  Ta poczta jest ode mnie.    Die Post ist von mir. 

  Liczę z tobą!   Ich rechne mit dir! 

  Wszyscy wiedzą oprócz mnie.    Alle außer mir wissen es. 

 

066.00_Lekcja 11_Przyimki z Celownikiem_wysłuchaj po niemiecku! 

  Er ist zu Hause.   On jest w domu.  

  Wir fahren zum Einkaufen.   Jedziemy na zakupy.  

  Ich mag Sahne auf dem Kuchen.   Lubię bitą śmietanę na torcie.  

  Es ist von ihr.   To jest od niej.  

  Um drei bei mir.   O trzeciej u mnie.  

  Bis zur Erschöpfung.   Do wyczerpania.  

  Ich sage etwas zur Begrüßung.   Powiem coś na powitanie.  

  Ich komme vom Schwimmen.   Idę z pływania.  

  Er kommt aus Wien.   On pochodzi z Wiednia.  

  Ich arbeite seit Montag hier.   Pracuję tutaj od poniedziałku.  

  Ich fahre mit der Straßenbahn.   Pojadę tramwajem.  

  Es ist von Ihnen?   Czy to jest od Pana? 

  Es ist vom Wetter abhängig.   Zależy to od pogody.  
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  Meiner Meinung nach …   Moim zdaniem… 

  Was ist er von Beruf?   Kim on jest z zawodu? 

  Es ist von ihm.   To jest od niego.  

  August ist der Monat nach Juli.   Sierpień jest miesiącem po lipcu.  

  Es ist von euch.   To jest od was.  

  Wir beginnen mit dem Essen.   Zaczynamy jeść. 

  Nach dem Essen gehen wir spazieren.   Po jedzeniu idziemy na spacer.  

  Das ist schön von ihnen.   To miło z ich strony.  

  Aus Respekt vor meinen Eltern hab ich mich 
zusammengerissen. 

  Z szacunku do rodziców wziąłem się w garść.  

  Der Sommer kommt nach dem Frühling.   Lato nadchodzi po wiośnie.  

  Dort geht es zum Marktplatz.   Tam idzie się na targ.  

  Wir warten hier schon seit einer Stunde.   Czekamy tutaj już godzinę.  

  Es ist von uns.   To jest od nas.  

  Wir machen eine Tour mit dem Rad.   Jedziemy na wycieczkę rowerową. 

  Es ist nett von Ihnen.   Miło z Pańskiej strony.  

  Ist es von dir?   Czy to jest od ciebie? 

  Wir fahren trotz des schlechten Wetters mit 
dem Fahrrad. 

  Jedziemy na rowerze pomimo złej pogody.  

  Ich komme zu dir.   Przyjdę do ciebie.  

  Ich sehe den Wald vor laute Bäumen nicht.   On gubi się w szczegółach.  

  Es ist von ihnen.   To jest od nich. Ó 
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  Das ist lieb von Ihnen.   To miło z Pańskiej strony.  

  Ich bin seit Jahren arbeitslos.   Jestem bezrobotny od lat.  

  Wir sind bereit zu einem Kompromiss.   Jesteśmy przygotowani na kompromis.  

  Nach März folgt der April.   Po marcu następuje kwiecień.  

  Es ist auf dem Tisch.   To jest na stole.  

  Der Strom kommt aus der Steckdose.   Prąd wychodzi z tego gniazdka.  

  Ich rechne mit dir!   Liczę z tobą! 

  Die Post ist von mir.   Ta poczta jest ode mnie.  

  Ich fahre zur Arbeit.   Jadę do pracy.  

  Ich bin mit allem einverstanden.   Zgadzam się ze wszystkim.  

  Alle außer mir wissen es.   Wszyscy wiedzą oprócz mnie.  
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066.01_Lekcja 11_Przyimki z Celownikiem_karty 

Ich rechne mit dir! 
Wir beginnen mit dem 

Essen. 
Der Strom kommt aus der 

Steckdose. 

Ich fahre mit der 
Straßenbahn. 

Nach März folgt der April. 
August ist der Monat nach 

Juli. 

Der Sommer kommt nach 
dem Frühling. 

Dort geht es zum Marktplatz. 
Ich mag Sahne auf dem 

Kuchen. 

Ich sage etwas zur 
Begrüßung. 

Ich komme zu dir. 
Wir fahren trotz des 

schlechten Wetters mit dem 
Fahrrad. 

Meiner Meinung nach … 
Ich bin mit allem 

einverstanden. 
Wir sind bereit zu einem 

Kompromiss. 

Wir fahren zum Einkaufen. Bis zur Erschöpfung. 
Ich komme vom 

Schwimmen. 
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Prąd wychodzi z tego 
gniazdka.  

Zaczynamy jeść. Liczę z tobą! 

Sierpień jest miesiącem po 
lipcu.  

Po marcu następuje 
kwiecień.  

Pojadę tramwajem.  

Lubię bitą śmietanę na 
torcie.  

Tam idzie się na targ.  Lato nadchodzi po wiośnie.  

Jedziemy na rowerze 
pomimo złej pogody.  

Przyjdę do ciebie.  Powiem coś na powitanie.  

Jesteśmy przygotowani na 
kompromis.  

Zgadzam się ze wszystkim.  Moim zdaniem… 

Idę z pływania.  Do wyczerpania.  Jedziemy na zakupy.  
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Das ist schön von ihnen. Die Post ist von mir. Ist es von dir? 

Es ist von ihm. Es ist von ihr. Es ist von uns. 

Es ist von euch. Es ist von ihnen. Es ist von Ihnen? 

Es ist auf dem Tisch. Ich fahre zur Arbeit. 
Ich sehe den Wald vor laute 

Bäumen nicht. 

Aus Respekt vor meinen 
Eltern hab ich mich 
zusammengerissen. 

Es ist vom Wetter abhängig. Das ist lieb von Ihnen. 

Es ist nett von Ihnen. 
Wir machen eine Tour mit 

dem Rad. 
Er ist zu Hause. 
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Czy to jest od ciebie? Ta poczta jest ode mnie.  To miło z ich strony.  

To jest od nas.  To jest od niej.  To jest od niego.  

Czy to jest od Pana? To jest od nich. Ó To jest od was.  

On gubi się w szczegółach.  Jadę do pracy.  To jest na stole.  

To miło z Pańskiej strony.  Zależy to od pogody.  
Z szacunku do rodziców 

wziąłem się w garść.  

On jest w domu.  
Jedziemy na wycieczkę 

rowerową. 
Miło z Pańskiej strony.  
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Nach dem Essen gehen wir 
spazieren. 

Um drei bei mir. Er kommt aus Wien. 

Was ist er von Beruf? Ich arbeite seit Montag hier. 
Wir warten hier schon seit 

einer Stunde. 

Ich bin seit Jahren arbeitslos. Alle außer mir wissen es. -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  
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On pochodzi z Wiednia.  O trzeciej u mnie.  
Po jedzeniu idziemy na 

spacer.  

Czekamy tutaj już godzinę.  
Pracuję tutaj od 
poniedziałku.  

Kim on jest z zawodu? 

-  
Wszyscy wiedzą oprócz 

mnie.  
Jestem bezrobotny od lat.  
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066.02_Lekcja 11_Przyimki z Celownikiem_test 

  Idę z pływania.  ................................................................. 

  To jest od niego.  ................................................................. 

  To miło z ich strony.  ................................................................. 

  To jest od nas.  ................................................................. 

  Przyjdę do ciebie.  ................................................................. 

  On jest w domu.  ................................................................. 

  Tam idzie się na targ.  ................................................................. 

  Lubię bitą śmietanę na torcie.  ................................................................. 

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

  Zależy to od pogody.  ................................................................. 

  Zgadzam się ze wszystkim.  ................................................................. 

  Wszyscy wiedzą oprócz mnie.  ................................................................. 

  Po jedzeniu idziemy na spacer.  ................................................................. 

  Sierpień jest miesiącem po lipcu.  ................................................................. 

  Miło z Pańskiej strony.  ................................................................. 

  Jedziemy na wycieczkę rowerową. ................................................................. 

  Czy to jest od ciebie? ................................................................. 

  To jest od nich. Ó ................................................................. 

  Jesteśmy przygotowani na kompromis.  ................................................................. 

  Prąd wychodzi z tego gniazdka.  ................................................................. 

  Ta poczta jest ode mnie.  ................................................................. 



 332 

  To miło z Pańskiej strony.  ................................................................. 

  Do wyczerpania.  ................................................................. 

  Jadę do pracy.  ................................................................. 

  Moim zdaniem… ................................................................. 

  Zaczynamy jeść. ................................................................. 

  Pracuję tutaj od poniedziałku.  ................................................................. 

  Z szacunku do rodziców wziąłem się w garść.  ................................................................. 

  Jedziemy na rowerze pomimo złej pogody.  ................................................................. 

  Lato nadchodzi po wiośnie.  ................................................................. 

  Po marcu następuje kwiecień.  ................................................................. 

  Jedziemy na zakupy.  ................................................................. 

  Pojadę tramwajem.  ................................................................. 

  Kim on jest z zawodu? ................................................................. 

  Jestem bezrobotny od lat.  ................................................................. 

  To jest na stole.  ................................................................. 

  Czekamy tutaj już godzinę.  ................................................................. 

  Powiem coś na powitanie.  ................................................................. 

  To jest od was.  ................................................................. 

  Liczę z tobą! ................................................................. 

  On gubi się w szczegółach.  ................................................................. 

  To jest od niej.  ................................................................. 
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  Czy to jest od Pana? ................................................................. 

  O trzeciej u mnie.  ................................................................. 
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066.03_Lekcja 11_Przyimki z Celownikiem_klucz 

  Idę z pływania.    Ich komme vom Schwimmen. 

  To jest od niego.    Es ist von ihm. 

  To miło z ich strony.    Das ist schön von ihnen. 

  To jest od nas.    Es ist von uns. 

  Przyjdę do ciebie.    Ich komme zu dir. 

  On jest w domu.    Er ist zu Hause. 

  Tam idzie się na targ.    Dort geht es zum Marktplatz. 

  Lubię bitą śmietanę na torcie.    Ich mag Sahne auf dem Kuchen. 

  On pochodzi z Wiednia.    Er kommt aus Wien. 

  Zależy to od pogody.    Es ist vom Wetter abhängig. 

  Zgadzam się ze wszystkim.    Ich bin mit allem einverstanden. 

  Wszyscy wiedzą oprócz mnie.    Alle außer mir wissen es. 

  Po jedzeniu idziemy na spacer.    Nach dem Essen gehen wir spazieren. 

  Sierpień jest miesiącem po lipcu.    August ist der Monat nach Juli. 

  Miło z Pańskiej strony.    Es ist nett von Ihnen. 

  Jedziemy na wycieczkę rowerową.   Wir machen eine Tour mit dem Rad. 

  Czy to jest od ciebie?   Ist es von dir? 

  To jest od nich. Ó   Es ist von ihnen. 

  Jesteśmy przygotowani na kompromis.    Wir sind bereit zu einem Kompromiss. 

  Prąd wychodzi z tego gniazdka.    Der Strom kommt aus der Steckdose. 

  Ta poczta jest ode mnie.    Die Post ist von mir. 
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  To miło z Pańskiej strony.    Das ist lieb von Ihnen. 

  Do wyczerpania.    Bis zur Erschöpfung. 

  Jadę do pracy.    Ich fahre zur Arbeit. 

  Moim zdaniem…   Meiner Meinung nach … 

  Zaczynamy jeść.   Wir beginnen mit dem Essen. 

  Pracuję tutaj od poniedziałku.    Ich arbeite seit Montag hier. 

  Z szacunku do rodziców wziąłem się w garść.    Aus Respekt vor meinen Eltern hab ich mich 
zusammengerissen. 

  Jedziemy na rowerze pomimo złej pogody.    Wir fahren trotz des schlechten Wetters mit 
dem Fahrrad. 

  Lato nadchodzi po wiośnie.    Der Sommer kommt nach dem Frühling. 

  Po marcu następuje kwiecień.    Nach März folgt der April. 

  Jedziemy na zakupy.    Wir fahren zum Einkaufen. 

  Pojadę tramwajem.    Ich fahre mit der Straßenbahn. 

  Kim on jest z zawodu?   Was ist er von Beruf? 

  Jestem bezrobotny od lat.    Ich bin seit Jahren arbeitslos. 

  To jest na stole.    Es ist auf dem Tisch. 

  Czekamy tutaj już godzinę.    Wir warten hier schon seit einer Stunde. 

  Powiem coś na powitanie.    Ich sage etwas zur Begrüßung. 

  To jest od was.    Es ist von euch. 

  Liczę z tobą!   Ich rechne mit dir! 

  On gubi się w szczegółach.    Ich sehe den Wald vor laute Bäumen nicht. 
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  To jest od niej.    Es ist von ihr. 

  Czy to jest od Pana?   Es ist von Ihnen? 

  O trzeciej u mnie.    Um drei bei mir. 
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067_Lekcja 12_Przyimki z Biernikiem_ Słownictwo - słuchaj! 

  Aufmerksamkeit, die   uwaga 

  für dich   dla ciebie 

  gegen sie   przeciwko niej 

  ohne dich   bez ciebie 

  ohne sie   bez niej 

  ohne Sie   bez Pana 

  gegen dich   przeciwko tobie 

  Grund, der   powód 

  für mich   dla mnie 

  ohne mich   beze mnie 

  durch die Stadt   przez miasto 

  ohne ihn   bez niego 

  gegen mich   przeciwko mnie 

  gegen uns   przeciwko nam 

  für sie   dla niej 

  für ihn   dla niego 

  für euch   dla was 

  gegen Sie   przeciwko Panu 

  Tablette, die   tabletka 

  Grund, der   powód 

  ohne euch   bez was 
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  Verkäufer, der   sprzedawca/sprzedawczyni 

  Route, die   droga 

  für uns   dla nas 

  für Sie   dla Pana 

  Gespräch, das, Gespräche   rozmowa 

  gegen euch   przeciwko wam 

  für Sie   dla niej 

  gegen ihn   przeciwko niemu 

  Hinweis, der   podpowiedź 

  Um   o 

 

068_Lekcja 12_Przyimki z Biernikiem_ Słownictwo - przetłumacz! 

  dla mnie   für mich 

  dla niej   für sie 

  dla niej   für Sie 

  przeciwko niej   gegen sie 

  przeciwko Panu   gegen Sie 

  przeciwko niemu   gegen ihn 

  bez niej   ohne sie 

  bez Pana   ohne Sie 

  przeciwko wam   gegen euch 

  bez was   ohne euch 
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  tabletka   Tablette, die 

  przeciwko tobie   gegen dich 

  bez niego   ohne ihn 

  powód   Grund, der 

  dla nas   für uns 

  sprzedawca/sprzedawczyni   Verkäufer, der 

  podpowiedź   Hinweis, der 

  powód   Grund, der 

  dla ciebie   für dich 

  przez miasto   durch die Stadt 

  uwaga   Aufmerksamkeit, die 

  rozmowa   Gespräch, das, Gespräche 

  dla Pana   für Sie 

  dla was   für euch 

  beze mnie   ohne mich 

  przeciwko nam   gegen uns 

  droga   Route, die 

  dla niego   für ihn 

  przeciwko mnie   gegen mich 

  bez ciebie   ohne dich 

  o   Um 
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069_Lekcja 12_Przyimki z Biernikiem_wyjaśnienie 
 

Przyimki z Biernikiem to takie przyimki, po których rzeczownik  lub zaimek występuje w Bierniku. 

 

   durch   przez 

   für   dla, za, na 

   gegen   przeciwko 

   ohne   bez 

   um   wokół, o (określenie czasu) 

 

Was hast du gegen mich?   Co masz przeciwko mnie? 

Ohne ihn schaffen wir es nicht.  Nie możemy tego zrobić bez niego. 

Es ist für Sie.     To jest dla Pana. 

 

070_Lekcja 12_Przyimki z Biernikiem_ Ćwiczenia sprawdzające - słuchaj! 

  Ich danke Ihnen für den Hinweis.   Dziękuję za podpowiedź.  

  Ich plane die Route für den Urlaub.   Planuję trasę na wakacje.  

  Ich komme um acht.   Przyjdę o ósmej.  

  Ohne sie schaffen wir es nicht.   Bez niej nie damy rady.  

  Danke für die Aufmerksamkeit.   Dziękuję za uwagę.  

  Was hat er gegen euch?   Co ma przeciwko wam? 

  Was hat er gegen dich?   Co on ma przeciwko tobie? 

  Was hat er gegen Sie?   Co on ma przeciwko Panu? 

  Ich komme um drei Uhr.   Przyjdę o trzeciej.  

  Aus welchem Grund?   Z jakiego powodu? 

  Er sucht noch einen Verkäufer für seinen 
Laden. 

  Szuka jeszcze sprzedawcy do swego sklepu.  
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  Ich komme um viertel Drei.   Przyjdę za piętnaście trzecia.  

  Ohne mich schaffen wir es nicht.   Beze mnie nie damy rady.  

  Ich nehme eine Tablette gegen die 
Schmerzen. 

  Wezmę proszęk przeciwbólowy.  

  Ich komme um halb Drei.   Przyjdę o w pół do trzeciej.  

  Ohne dich schaffen wir es nicht.   Beze ciebie nie damy rady.  

  Was hat er gegen uns?   Co ma przeciwko nam? 

  Ohne Sie schaffen wir es nicht.   Bez Pana nie damy rady.  

  Was hat er gegen sie?   Co ma przeciwko niej? 

  Wir fahren durch die Stadt.   Jedziemy przez miasto.  

  Ohne euch schaffen wir es nicht.   Bez was nie damy rady.  

  Was hat er gegen ihn?   Co on ma przeciwko niemu? 

  Er biegt um die Ecke.   Skręca za róg.  

  Ohne ihn schaffen wir es nicht.   Bez niego nie damy rady.  

  Was hast du gegen mich?   Co masz przeciwko mnie? 

  Was ist der Grund für die Entscheidung?   Jaki jest powód twej decyzji? 

  Danke für das Gespräch.   Dziękuję za rozmowę.  

  Ich komme um drei viertel Drei.   Przyjdę za piętnaście trzecia.  
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  Co on ma przeciwko Panu?   Was hat er gegen Sie? 

  Co ma przeciwko wam?   Was hat er gegen euch? 

  Beze mnie nie damy rady.    Ohne mich schaffen wir es nicht. 
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  Jaki jest powód twej decyzji?   Was ist der Grund für die Entscheidung? 

  Skręca za róg.    Er biegt um die Ecke. 

  Przyjdę o ósmej.    Ich komme um acht. 

  Co on ma przeciwko niemu?   Was hat er gegen ihn? 

  Szuka jeszcze sprzedawcy do swego sklepu.    Er sucht noch einen Verkäufer für seinen 
Laden. 

  Co ma przeciwko nam?   Was hat er gegen uns? 

  Beze ciebie nie damy rady.    Ohne dich schaffen wir es nicht. 

  Dziękuję za podpowiedź.    Ich danke Ihnen für den Hinweis. 

  Z jakiego powodu?   Aus welchem Grund? 

  Jedziemy przez miasto.    Wir fahren durch die Stadt. 

  Bez Pana nie damy rady.    Ohne Sie schaffen wir es nicht. 

  Wezmę proszęk przeciwbólowy.    Ich nehme eine Tablette gegen die 
Schmerzen. 

  Przyjdę za piętnaście trzecia.    Ich komme um viertel Drei. 

  Co ma przeciwko niej?   Was hat er gegen sie? 

  Dziękuję za uwagę.    Danke für die Aufmerksamkeit. 

  Bez was nie damy rady.    Ohne euch schaffen wir es nicht. 

  Przyjdę o w pół do trzeciej.    Ich komme um halb Drei. 

  Planuję trasę na wakacje.    Ich plane die Route für den Urlaub. 

  Przyjdę o trzeciej.    Ich komme um drei Uhr. 

  Dziękuję za rozmowę.    Danke für das Gespräch. 
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  Co on ma przeciwko tobie?   Was hat er gegen dich? 

  Co masz przeciwko mnie?   Was hast du gegen mich? 

  Bez niego nie damy rady.    Ohne ihn schaffen wir es nicht. 

  Bez niej nie damy rady.    Ohne sie schaffen wir es nicht. 

  Przyjdę za piętnaście trzecia.    Ich komme um drei viertel Drei. 
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  Ohne mich schaffen wir es nicht.   Beze mnie nie damy rady.  

  Was hat er gegen ihn?   Co on ma przeciwko niemu? 

  Was hat er gegen uns?   Co ma przeciwko nam? 

  Was hast du gegen mich?   Co masz przeciwko mnie? 

  Was hat er gegen euch?   Co ma przeciwko wam? 

  Was hat er gegen dich?   Co on ma przeciwko tobie? 

  Ich komme um viertel Drei.   Przyjdę za piętnaście trzecia.  

  Ich komme um drei Uhr.   Przyjdę o trzeciej.  

  Ich komme um halb Drei.   Przyjdę o w pół do trzeciej.  

  Ich nehme eine Tablette gegen die 
Schmerzen. 

  Wezmę proszęk przeciwbólowy.  

  Was ist der Grund für die Entscheidung?   Jaki jest powód twej decyzji? 

  Danke für das Gespräch.   Dziękuję za rozmowę.  

  Ich danke Ihnen für den Hinweis.   Dziękuję za podpowiedź.  

  Aus welchem Grund?   Z jakiego powodu? 

  Ohne sie schaffen wir es nicht.   Bez niej nie damy rady.  
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  Ich plane die Route für den Urlaub.   Planuję trasę na wakacje.  

  Was hat er gegen sie?   Co ma przeciwko niej? 

  Ich komme um acht.   Przyjdę o ósmej.  

  Ohne dich schaffen wir es nicht.   Beze ciebie nie damy rady.  

  Er biegt um die Ecke.   Skręca za róg.  

  Er sucht noch einen Verkäufer für seinen 
Laden. 

  Szuka jeszcze sprzedawcy do swego sklepu.  

  Danke für die Aufmerksamkeit.   Dziękuję za uwagę.  

  Was hat er gegen Sie?   Co on ma przeciwko Panu? 

  Ohne ihn schaffen wir es nicht.   Bez niego nie damy rady.  

  Ohne euch schaffen wir es nicht.   Bez was nie damy rady.  

  Wir fahren durch die Stadt.   Jedziemy przez miasto.  

  Ohne Sie schaffen wir es nicht.   Bez Pana nie damy rady.  

  Ich komme um drei viertel Drei.   Przyjdę za piętnaście trzecia.  

 

  



 345 

072.01_Lekcja 12_Przyimki z Biernikiem_karty 

Ich plane die Route für den 
Urlaub. 

Danke für die 
Aufmerksamkeit. 

Ich nehme eine Tablette 
gegen die Schmerzen. 

Ich danke Ihnen für den 
Hinweis. 

Was ist der Grund für die 
Entscheidung? 

Er sucht noch einen 
Verkäufer für seinen Laden. 

Danke für das Gespräch. Aus welchem Grund? Was hast du gegen mich? 

Was hat er gegen dich? Was hat er gegen ihn? Was hat er gegen sie? 

Was hat er gegen uns? Was hat er gegen euch? Was hat er gegen Sie? 

Ohne mich schaffen wir es 
nicht. 

Ohne dich schaffen wir es 
nicht. 

Ohne ihn schaffen wir es 
nicht. 
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Wezmę proszęk 
przeciwbólowy.  

Dziękuję za uwagę.  Planuję trasę na wakacje.  

Szuka jeszcze sprzedawcy 
do swego sklepu.  

Jaki jest powód twej decyzji? Dziękuję za podpowiedź.  

Co masz przeciwko mnie? Z jakiego powodu? Dziękuję za rozmowę.  

Co ma przeciwko niej? Co on ma przeciwko niemu? Co on ma przeciwko tobie? 

Co on ma przeciwko Panu? Co ma przeciwko wam? Co ma przeciwko nam? 

Bez niego nie damy rady.  Beze ciebie nie damy rady.  Beze mnie nie damy rady.  

 

 

 

 

 



 347 

Ohne sie schaffen wir es 
nicht. 

Ohne euch schaffen wir es 
nicht. 

Ohne Sie schaffen wir es 
nicht. 

Wir fahren durch die Stadt. Er biegt um die Ecke. Ich komme um acht. 

Ich komme um drei Uhr. Ich komme um viertel Drei. Ich komme um halb Drei. 

Ich komme um drei viertel 
Drei. 

-  -  

-  -  -  

-  -  -  
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Bez Pana nie damy rady.  Bez was nie damy rady.  Bez niej nie damy rady.  

Przyjdę o ósmej.  Skręca za róg.  Jedziemy przez miasto.  

Przyjdę o w pół do trzeciej.  Przyjdę za piętnaście trzecia.  Przyjdę o trzeciej.  

-  -  Przyjdę za piętnaście trzecia.  
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  Przyjdę o trzeciej.  ................................................................. 

  Co ma przeciwko niej? ................................................................. 

  Bez Pana nie damy rady.  ................................................................. 

  Jedziemy przez miasto.  ................................................................. 

  Bez was nie damy rady.  ................................................................. 

  Wezmę proszęk przeciwbólowy.  ................................................................. 

  Jaki jest powód twej decyzji? ................................................................. 

  Co on ma przeciwko Panu? ................................................................. 

  Dziękuję za podpowiedź.  ................................................................. 

  Beze mnie nie damy rady.  ................................................................. 

  Bez niej nie damy rady.  ................................................................. 

  Co on ma przeciwko niemu? ................................................................. 

  Bez niego nie damy rady.  ................................................................. 

  Co on ma przeciwko tobie? ................................................................. 

  Co ma przeciwko nam? ................................................................. 

  Przyjdę za piętnaście trzecia.  ................................................................. 

  Beze ciebie nie damy rady.  ................................................................. 

  Przyjdę o ósmej.  ................................................................. 

  Co ma przeciwko wam? ................................................................. 

  Dziękuję za rozmowę.  ................................................................. 

  Przyjdę o w pół do trzeciej.  ................................................................. 
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  Z jakiego powodu? ................................................................. 

  Dziękuję za uwagę.  ................................................................. 

  Szuka jeszcze sprzedawcy do swego sklepu.  ................................................................. 

  Co masz przeciwko mnie? ................................................................. 

  Skręca za róg.  ................................................................. 

  Planuję trasę na wakacje.  ................................................................. 

  Przyjdę za piętnaście trzecia.  ................................................................. 
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  Przyjdę o trzeciej.    Ich komme um drei Uhr. 

  Co ma przeciwko niej?   Was hat er gegen sie? 

  Bez Pana nie damy rady.    Ohne Sie schaffen wir es nicht. 

  Jedziemy przez miasto.    Wir fahren durch die Stadt. 

  Bez was nie damy rady.    Ohne euch schaffen wir es nicht. 

  Wezmę proszęk przeciwbólowy.    Ich nehme eine Tablette gegen die 
Schmerzen. 

  Jaki jest powód twej decyzji?   Was ist der Grund für die Entscheidung? 

  Co on ma przeciwko Panu?   Was hat er gegen Sie? 

  Dziękuję za podpowiedź.    Ich danke Ihnen für den Hinweis. 

  Beze mnie nie damy rady.    Ohne mich schaffen wir es nicht. 

  Bez niej nie damy rady.    Ohne sie schaffen wir es nicht. 

  Co on ma przeciwko niemu?   Was hat er gegen ihn? 

  Bez niego nie damy rady.    Ohne ihn schaffen wir es nicht. 

  Co on ma przeciwko tobie?   Was hat er gegen dich? 

  Co ma przeciwko nam?   Was hat er gegen uns? 

  Przyjdę za piętnaście trzecia.    Ich komme um drei viertel Drei. 

  Beze ciebie nie damy rady.    Ohne dich schaffen wir es nicht. 

  Przyjdę o ósmej.    Ich komme um acht. 

  Co ma przeciwko wam?   Was hat er gegen euch? 

  Dziękuję za rozmowę.    Danke für das Gespräch. 
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  Przyjdę o w pół do trzeciej.    Ich komme um halb Drei. 

  Z jakiego powodu?   Aus welchem Grund? 

  Dziękuję za uwagę.    Danke für die Aufmerksamkeit. 

  Szuka jeszcze sprzedawcy do swego sklepu.    Er sucht noch einen Verkäufer für seinen 
Laden. 

  Co masz przeciwko mnie?   Was hast du gegen mich? 

  Skręca za róg.    Er biegt um die Ecke. 

  Planuję trasę na wakacje.    Ich plane die Route für den Urlaub. 

  Przyjdę za piętnaście trzecia.    Ich komme um viertel Drei. 
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  in den Park   do parku 

  ans Fenster   do okna 

  ans   na 

  Vertrieb, der   sprzedaż 

  Wagen, der   samochód 

  Suche, die   poszukiwanie 

  Mechaniker, der   mechanik 

  Küchenschrank, der   szafka kuchenna, kredens 

  Pension, die   pensjonat 

  Bauern, die   chłopi 

  Regen, der   deszcz 

  aus Respekt vor   z szacunku do 

  unter das Bett   pod łóżko 

  Patient, der   pacjent 

  in die Schwimmhalle   do basenu 

  vor Weihnachten   przed świętami 

  Keller, der   piwnica 

  neben   obok 

  im Garten   w ogrodzie 

  Uhr, die   zegar 

  Fitness-Studio, das   siłownia 
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  Bibliothek, die   biblioteka 

  linken   lewy 

  Niveau, das   poziom 

  in der Schwimmhalle   na basenie 

  Etage, die   piętro 

  Labor, das   laboratorium 

  ins Restaurant   do restauracji 

  um viertel Drei   za piętnaście trzecia 

  Hochhaus, das   wieżowiec 

  unter dem Bett   pod łóżkiem 

  Schweizer, der   Szwajcar 

  Kreuzung, die   skrzyżowanie 

  Zukunft, die   przyszłość 

  Vase, die   wazon 

  Werkstatt, dien   warsztat 

  hängen   wisieć 

  vor die Tür   przed drzwiami 

  Grenzen, die   granice 

  In   za 

  hinter   za 

  Schrank, der   szafa 
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  Dose, die   puszka 

  auf   na 

  am Tisch   przy stole 

  Reihe, die, Reihen   kolej 

  gegenüber   przeciwko 

  Garten, der   ogród 

  Januar, der   styczeń 

  Kindergarten, der   przedszkole 

  Reihe, die   kolej 

  Bücherregal, das   półka, regał na książki 

  Freizeit, die   czas wolny 

  Schwimmbad, das   basen, pływalnia 

  Fernsehen, das   telewizja 

  unten   na dole 

  Parkplatz, der   parking 

  Seminar, das.-e   szkoleniu 

  auf die Schulter   po ramieniu 

  ins Hotel   do hotelu 

  bald   wkrótce 

  im   w 

  gegenüber   przeciwko 
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  in die Arbeit   do pracy 

  Grüne, das   zieleń 

  am   w 

  im Restaurant   w restauracji 

  Sauna, die   sauna 

  Kühlschrank, der   lodówka 

  auf den Tisch   na stół 

  Karte, die   mapa 

  in die Berge   w góry 

  um drei viertel Drei   za piętnaście trzecia 

  hinter   za 

  Ferien, die   wakacje 

  mitten   w środku 

  Grenze, die, Grenzen   granica 

  in die Schule   do szkoły 

  im Hotel   w hotelu 

  Spitze, die   szczyt 

  um halb Drei   w pół do trzeciej 

  Café, das   kawiarnia 

  Reisebüro, das   biuro podróży 

  am Fenster   przy oknie 
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  stolz   dumny 

  klopfen   pukać 

  in   w 

  TV, das   telewizja 

  Bau, der   budowa 

  im Park   w parku 

  um die Ecke   za rogiem 

  Hintergrund, der   tło 

  Buchmesse, die   targi książki 

  um drei Uhr   o trzeciej 

  Studentenwohnheim, das,-r   akademik 

  greifen   złapać 

  Flugzeug, das   samolot 

  Strand, der   plaża 

  See, der   jezioro 
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  o trzeciej   um drei Uhr 

  lewy   linken 

  wisieć   hängen 

  targi książki   Buchmesse, die 

  samochód   Wagen, der 
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  w środku   mitten 

  pod łóżko   unter das Bett 

  wkrótce   bald 

  samolot   Flugzeug, das 

  pensjonat   Pension, die 

  złapać   greifen 

  przy stole   am Tisch 

  zieleń   Grüne, das 

  skrzyżowanie   Kreuzung, die 

  telewizja   Fernsehen, das 

  pod łóżkiem   unter dem Bett 

  szafa   Schrank, der 

  w pół do trzeciej   um halb Drei 

  do restauracji   ins Restaurant 

  ogród   Garten, der 

  sauna   Sauna, die 

  przy oknie   am Fenster 

  Szwajcar   Schweizer, der 

  basen, pływalnia   Schwimmbad, das 

  wazon   Vase, die 

  w   am 
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  na basenie   in der Schwimmhalle 

  w hotelu   im Hotel 

  dumny   stolz 

  za rogiem   um die Ecke 

  w   in 

  warsztat   Werkstatt, dien 

  puszka   Dose, die 

  na   auf 

  szczyt   Spitze, die 

  po ramieniu   auf die Schulter 

  przed świętami   vor Weihnachten 

  styczeń   Januar, der 

  mechanik   Mechaniker, der 

  siłownia   Fitness-Studio, das 

  przeciwko   gegenüber 

  sprzedaż   Vertrieb, der 

  wieżowiec   Hochhaus, das 

  do hotelu   ins Hotel 

  parking   Parkplatz, der 

  przeciwko   gegenüber 

  pacjent   Patient, der 



 360 

  pukać   klopfen 

  granice   Grenzen, die 

  w ogrodzie   im Garten 

  budowa   Bau, der 

  plaża   Strand, der 

  do basenu   in die Schwimmhalle 

  przed drzwiami   vor die Tür 

  poziom   Niveau, das 

  lodówka   Kühlschrank, der 

  szafka kuchenna, kredens   Küchenschrank, der 

  mapa   Karte, die 

  tło   Hintergrund, der 

  przyszłość   Zukunft, die 

  akademik   Studentenwohnheim, das,-r 

  kawiarnia   Café, das 

  do pracy   in die Arbeit 

  poszukiwanie   Suche, die 

  za   hinter 

  obok   neben 

  za   hinter 

  czas wolny   Freizeit, die 
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  za   In 

  na stół   auf den Tisch 

  za piętnaście trzecia   um viertel Drei 

  granica   Grenze, die, Grenzen 

  w góry   in die Berge 

  laboratorium   Labor, das 

  za piętnaście trzecia   um drei viertel Drei 

  piwnica   Keller, der 

  kolej   Reihe, die 

  kolej   Reihe, die, Reihen 

  z szacunku do   aus Respekt vor 

  deszcz   Regen, der 

  biblioteka   Bibliothek, die 

  do okna   ans Fenster 

  telewizja   TV, das 

  do parku   in den Park 

  półka, regał na książki   Bücherregal, das 

  na   ans 

  na dole   unten 

  przedszkole   Kindergarten, der 

  szkoleniu   Seminar, das.-e 
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  chłopi   Bauern, die 

  do szkoły   in die Schule 

  zegar   Uhr, die 

  w parku   im Park 

  wakacje   Ferien, die 

  w   im 

  w restauracji   im Restaurant 

  piętro   Etage, die 

  biuro podróży   Reisebüro, das 

  jezioro   See, der 
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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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  Es ist unter dem Bett.   To jest pod łóżkiem.  

  Bier ist im Kühlschrank.   Piwo jest w lodówce.  

  Hänge die Jacke in den Schrank.   Powieś tę marynarkę w szafie.  

  Ich arbeite in der 6. Etage.   Pracuję na szóstym piętrze.  

  Was ist in der Dose?   Co jest w puszce? 

  Gegenüber wohnt mein Freund.   Naprzeciwko mieszka mój przyjaciel.  

  Steig in den Wagen.   Wchodzić do samochodu.  

  In einer Woche   Za tydzień.  

  Ich war im Schwimmbad.   Byłem na basenie.  

  Ich stehe neben Dir.   Stoję obok ciebie.  

  Die Bauern sind auf dem Feld.   Chłopi są na polu.  

  In welchen Maßstab ist das Modell?   W jakiej skali jest ten model? 

  Schau unter das Bett.   Popatrz się pod łóżko.  

  Was gibt’s im TV?   Co leci w telewizji? 

  Ich klopfe ihm auf die Schulter.   Klepię go po ramieniu.  

  Ich gehe ins Fitness-Studio.   Idę na siłownię.  

  Sie steht am Fenster.   Ona stoi przy oknie.  

  Stell das Fahrrad hinter das Haus.   Postaw rower za domem.  

  Komm, wir gehen ins Reisebüro.   Chodź, idziemy do biura podróży.  

  Aus wie vielen Teilen besteht es?   Z ilu części się składa? 

  Ich fahre in den Ferien nach Spanien.   Jadę na wakacje do Hiszpanii.  
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  Kommst du mit ins Schwimmbad?   Czy pojedziesz ze mną na basen? 

  Am Sonntag gehe ich in die Kirche.   W niedzielę chodzę do kościoła.  

  Das Buch ist unten im Regal.   Książka jest na dole w szafce.  

  Wir sind in der Schwimmhalle.   Jesteśmy na basenie.  

  Ich stehe hinter Dir.   Stoję za tobą.  

  Ich wohne in einem Hochhaus.   Mieszkamy w wieżowcu.  

  Wann bin ich an der Reihe?   Kiedy będzie moja kolej? 

  Wir sehen uns um fünf Uhr.   Zobaczymy się o piątej godzinie.  

  Meine Tochter geht in den Kindergarten.   Moja córka chodzi do przedszkola.  

  Wir gehen in den Garten.   Idziemy do ogrodu.  

  Ich mache die Arbeit im Hintergrund.   Wykonuję pracę w tle.  

  Er arbeitet auf dem Bau.   Pracuję na budowie.  

  Ich bin auf der Suche nach einem Auto.   Poszukuję samochodu.  

  Das ist unter meinem Niveau.   To jest poniżej mojego poziomu.  

  Der Regen klopft an die Fenster.   Deszcz puka na okno.  

  Die Bibliothek liegt gegenüber dem Rathaus.   Biblioteka leży naprzeciwko ratusza.  

  Ich wohne in einem Studentenwohnheim.   Mieszkam w akademiku.  

  Wir arbeiten im Garten.   Pracujemy w okrodzie.  

  Gib mir mal die Karte.   Daj mi tę mapę.  

  Wir sind im Hotel.   Jesteśmy w hotelu.  

  Ich gehe in den Park.   Idę do parku.  
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  Er ist Patient im Krankenhaus.   Jestem pacjentem w szpitalu.  

  Wir sind im Park.   Jesteśmy w parku.  

  Leg es auf den Tisch.   Połóż to na stole.  

  Ich gehe an den Strand.   Idę na plażę.  

  Ich bin gern im Grünen.   Lubię być w przyrodzie.  

  Er ist Mechaniker bei Ford.   Jest mechanikiem w Fordzie. 

  Er ist an der Spitze.   On jest na szczycie.  

  Ich bin auf einem Seminar.   Jestem na jednym szkoleniu.  

  Kannst du an die Tür klopfen?   Czy możesz zapukać do drzwi? 

  Jetzt bist du an der Reihe.   Teraz twoja kolej.  

  Ich fahre auf den Parkplatz.   Jadę na parking. 

  Ich gehe meine Jacke an die Garderobe 
hängen. 

  Idę powiesić swoją marynarkę do garderoby.  

  Bis bald.   Do zobaczenia w krótce.  

  In Europa gibt es kaum Kontrollen an den 
Grenzen. 

  W Europie prawie nie ma kontroli na 
granicach.  

  Steig in den Wagen.   Wsiadaj do samochodu.  

  In der Freizeit gehe ich gern in die Berge.   W wolnym czasie lubię chodzić w góry.  

  Das Management ist in einer Sitzung.   Kierownictwo ma spotkanie.  

  Mein Sohn geht in die Schule.   Mój syn chodzi do szkoły.  

  Ich mag die Zeit vor Weihnachten.   Lubię czas przed świętami Bożego 
Narodzenia.  

  Was kommt heute im Fernsehen?   Co jest dzisiaj w telewizji? 
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  Ich stehe mitten auf dem Alexanderplatz.   Stoje na środku Alexanderplatz.  

  Ich bringe das ins Labor.   Zaniosę to do laboratorium.  

  Der Schweizer lebt in der Schweiz.   Szwajcar żyje w Szwajcarii.  

  Die Tasse ist im Küchenschrank.   Ten kubek jest w szafce kuchennej.  

  Er geht bis ans Ende der Welt.   Idzie na koniec świata.  

  Aus Respekt vor meinen Eltern hab ich mich 
zusammengerissen. 

  Z szacunku do rodziców wziąłem się w garść.  

  Ich übernachte in einer Pension.   Przenocuję w jednym pensjonacie.  

  Er geht ans Fenster.   On idzie do okna.  

  Das Buch ist im Bücherregal.   Książka jest na regale.  

  Wir fahren über die Grenze.   Jedziemy przez granice.  

  Ich gehe ins Restaurant.   Idę do restauracji.  

  Das Haus steht gegenüber der Post.   Dom stoi naprzeciwko poczty.  

  Ich gehe in die Schwimmhalle.   Idę na basen.  

  Ich wohne an der nächsten Kreuzung.   Mieszkam na następnym skrzyżowaniu.  

  Mein Auto muss in die Werkstatt.   Mój samochód musi pójść do warsztatu.  

  Wie viele Passagiere passen in das Flugzeug?   Ile pasażerów idzie do samolotu? 

  Ich bin stolz auf dich.   Jestem z ciebie dumny.  

  Ich gehe ins Hotel.   Idę do hotelu.  

  Ich komme am zweiten Januar.   Przyjdę drugiego stycznia.  

  Ich gehe in den Keller.   Idę do piwnicy.  

  Er ist in Berlin.   On jest w Berlinie.  
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  Er arbeitet im Vertrieb.   Pracuje w sprzedaży. 

  Ich habe einen Stein im linken Schuh.   Mam kamień w lewym bucie.  

  Beamte arbeiten im Amt.   Urzędnicy pracują w urzędzie.  

  Komm, wir gehen ins Café.   Chodź, pójdziemy do kawiarni.  

  Stell die Blumen in die Vase.   Wstaw kwiaty do wazonu.  

  Ich gehe auf die Buchmesse.   Jadę na targi książki.  

  Ich schaue in die Zukunft.   Spoglądam w przyszłość.  

  Wir sind im Restaurant.   Jesteśmy w restauracji.  

  Ich gehe gern in die Sauna.   Chętnie chodzę do sauny.  

  Komm wir, fahren an den See.   Chodź, pojedziemy nad jezioro.  
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  Mieszkam na następnym skrzyżowaniu.    Ich wohne an der nächsten Kreuzung. 

  Urzędnicy pracują w urzędzie.    Beamte arbeiten im Amt. 

  Moja córka chodzi do przedszkola.    Meine Tochter geht in den Kindergarten. 

  W niedzielę chodzę do kościoła.    Am Sonntag gehe ich in die Kirche. 

  Zaniosę to do laboratorium.    Ich bringe das ins Labor. 

  Jestem pacjentem w szpitalu.    Er ist Patient im Krankenhaus. 

  Mam kamień w lewym bucie.    Ich habe einen Stein im linken Schuh. 

  Chłopi są na polu.    Die Bauern sind auf dem Feld. 

  Stoję za tobą.    Ich stehe hinter Dir. 

  Pracuję na szóstym piętrze.    Ich arbeite in der 6. Etage. 



 370 

  Chętnie chodzę do sauny.    Ich gehe gern in die Sauna. 

  Naprzeciwko mieszka mój przyjaciel.    Gegenüber wohnt mein Freund. 

  Pracujemy w okrodzie.    Wir arbeiten im Garten. 

  Spoglądam w przyszłość.    Ich schaue in die Zukunft. 

  Przenocuję w jednym pensjonacie.    Ich übernachte in einer Pension. 

  Byłem na basenie.    Ich war im Schwimmbad. 

  To jest pod łóżkiem.    Es ist unter dem Bett. 

  Z szacunku do rodziców wziąłem się w garść.    Aus Respekt vor meinen Eltern hab ich mich 
zusammengerissen. 

  Jesteśmy w hotelu.    Wir sind im Hotel. 

  Idę do hotelu.    Ich gehe ins Hotel. 

  W Europie prawie nie ma kontroli na 
granicach.  

  In Europa gibt es kaum Kontrollen an den 
Grenzen. 

  Jadę na targi książki.    Ich gehe auf die Buchmesse. 

  Pracuje w sprzedaży.   Er arbeitet im Vertrieb. 

  Ona stoi przy oknie.    Sie steht am Fenster. 

  Popatrz się pod łóżko.    Schau unter das Bett. 

  Książka jest na regale.    Das Buch ist im Bücherregal. 

  Ten kubek jest w szafce kuchennej.    Die Tasse ist im Küchenschrank. 

  Wsiadaj do samochodu.    Steig in den Wagen. 

  Idę do parku.    Ich gehe in den Park. 

  Kierownictwo ma spotkanie.    Das Management ist in einer Sitzung. 
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  Co jest w puszce?   Was ist in der Dose? 

  W wolnym czasie lubię chodzić w góry.    In der Freizeit gehe ich gern in die Berge. 

  Przyjdę drugiego stycznia.    Ich komme am zweiten Januar. 

  Z ilu części się składa?   Aus wie vielen Teilen besteht es? 

  On jest na szczycie.    Er ist an der Spitze. 

  Kiedy będzie moja kolej?   Wann bin ich an der Reihe? 

  Poszukuję samochodu.    Ich bin auf der Suche nach einem Auto. 

  Mieszkam w akademiku.    Ich wohne in einem Studentenwohnheim. 

  Teraz twoja kolej.    Jetzt bist du an der Reihe. 

  Lubię czas przed świętami Bożego 
Narodzenia.  

  Ich mag die Zeit vor Weihnachten. 

  Jest mechanikiem w Fordzie.   Er ist Mechaniker bei Ford. 

  Mój syn chodzi do szkoły.    Mein Sohn geht in die Schule. 

  Wstaw kwiaty do wazonu.    Stell die Blumen in die Vase. 

  Klepię go po ramieniu.    Ich klopfe ihm auf die Schulter. 

  Daj mi tę mapę.    Gib mir mal die Karte. 

  Idę powiesić swoją marynarkę do garderoby.    Ich gehe meine Jacke an die Garderobe 
hängen. 

  Książka jest na dole w szafce.    Das Buch ist unten im Regal. 

  Wchodzić do samochodu.    Steig in den Wagen. 

  Chodź, idziemy do biura podróży.    Komm, wir gehen ins Reisebüro. 

  Połóż to na stole.    Leg es auf den Tisch. 
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  Co jest dzisiaj w telewizji?   Was kommt heute im Fernsehen? 

  Idę do restauracji.    Ich gehe ins Restaurant. 

  Jedziemy przez granice.    Wir fahren über die Grenze. 

  Powieś tę marynarkę w szafie.    Hänge die Jacke in den Schrank. 

  Idę na plażę.    Ich gehe an den Strand. 

  Za tydzień.    In einer Woche 

  Deszcz puka na okno.    Der Regen klopft an die Fenster. 

  Jesteśmy w restauracji.    Wir sind im Restaurant. 

  Piwo jest w lodówce.    Bier ist im Kühlschrank. 

  To jest poniżej mojego poziomu.    Das ist unter meinem Niveau. 

  Chodź, pójdziemy do kawiarni.    Komm, wir gehen ins Café. 

  Szwajcar żyje w Szwajcarii.    Der Schweizer lebt in der Schweiz. 

  Zobaczymy się o piątej godzinie.    Wir sehen uns um fünf Uhr. 

  Idziemy do ogrodu.    Wir gehen in den Garten. 

  W jakiej skali jest ten model?   In welchen Maßstab ist das Modell? 

  Mieszkamy w wieżowcu.    Ich wohne in einem Hochhaus. 

  Mój samochód musi pójść do warsztatu.    Mein Auto muss in die Werkstatt. 

  Biblioteka leży naprzeciwko ratusza.    Die Bibliothek liegt gegenüber dem Rathaus. 

  Jadę na parking.   Ich fahre auf den Parkplatz. 

  Idzie na koniec świata.    Er geht bis ans Ende der Welt. 

  Jestem na jednym szkoleniu.    Ich bin auf einem Seminar. 
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  Wykonuję pracę w tle.    Ich mache die Arbeit im Hintergrund. 

  Do zobaczenia w krótce.    Bis bald. 

  Jestem z ciebie dumny.    Ich bin stolz auf dich. 

  On idzie do okna.    Er geht ans Fenster. 

  Co leci w telewizji?   Was gibt’s im TV? 

  Postaw rower za domem.    Stell das Fahrrad hinter das Haus. 

  Czy pojedziesz ze mną na basen?   Kommst du mit ins Schwimmbad? 

  Jesteśmy w parku.    Wir sind im Park. 

  Czy możesz zapukać do drzwi?   Kannst du an die Tür klopfen? 

  Jadę na wakacje do Hiszpanii.    Ich fahre in den Ferien nach Spanien. 

  Ile pasażerów idzie do samolotu?   Wie viele Passagiere passen in das Flugzeug? 

  Dom stoi naprzeciwko poczty.    Das Haus steht gegenüber der Post. 

  On jest w Berlinie.    Er ist in Berlin. 

  Jesteśmy na basenie.    Wir sind in der Schwimmhalle. 

  Lubię być w przyrodzie.    Ich bin gern im Grünen. 

  Stoję obok ciebie.    Ich stehe neben Dir. 

  Idę na basen.    Ich gehe in die Schwimmhalle. 

  Idę na siłownię.    Ich gehe ins Fitness-Studio. 

  Pracuję na budowie.    Er arbeitet auf dem Bau. 

  Idę do piwnicy.    Ich gehe in den Keller. 

  Stoje na środku Alexanderplatz.    Ich stehe mitten auf dem Alexanderplatz. 
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  Chodź, pojedziemy nad jezioro.    Komm wir, fahren an den See. 

 

078.00_Lekcja 13_Przyimki z Celownikiem i Biernikiemy_wysłuchaj po niemiecku! 

  In welchen Maßstab ist das Modell?   W jakiej skali jest ten model? 

  Ich war im Schwimmbad.   Byłem na basenie.  

  Gib mir mal die Karte.   Daj mi tę mapę.  

  Ich bringe das ins Labor.   Zaniosę to do laboratorium.  

  Mein Sohn geht in die Schule.   Mój syn chodzi do szkoły.  

  Aus wie vielen Teilen besteht es?   Z ilu części się składa? 

  Aus Respekt vor meinen Eltern hab ich mich 
zusammengerissen. 

  Z szacunku do rodziców wziąłem się w garść.  

  Gegenüber wohnt mein Freund.   Naprzeciwko mieszka mój przyjaciel.  

  Ich gehe in den Park.   Idę do parku.  

  Das Haus steht gegenüber der Post.   Dom stoi naprzeciwko poczty.  

  Leg es auf den Tisch.   Połóż to na stole.  

  Die Tasse ist im Küchenschrank.   Ten kubek jest w szafce kuchennej.  

  Das Management ist in einer Sitzung.   Kierownictwo ma spotkanie.  

  Der Schweizer lebt in der Schweiz.   Szwajcar żyje w Szwajcarii.  

  Er arbeitet im Vertrieb.   Pracuje w sprzedaży. 

  Ich bin auf der Suche nach einem Auto.   Poszukuję samochodu.  

  Ich arbeite in der 6. Etage.   Pracuję na szóstym piętrze.  

  Bier ist im Kühlschrank.   Piwo jest w lodówce.  

  Wann bin ich an der Reihe?   Kiedy będzie moja kolej? 
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  Ich gehe ins Restaurant.   Idę do restauracji.  

  Ich übernachte in einer Pension.   Przenocuję w jednym pensjonacie.  

  Das Buch ist im Bücherregal.   Książka jest na regale.  

  Ich wohne in einem Studentenwohnheim.   Mieszkam w akademiku.  

  Wie viele Passagiere passen in das Flugzeug?   Ile pasażerów idzie do samolotu? 

  Wir fahren über die Grenze.   Jedziemy przez granice.  

  Ich klopfe ihm auf die Schulter.   Klepię go po ramieniu.  

  Er geht ans Fenster.   On idzie do okna.  

  Was ist in der Dose?   Co jest w puszce? 

  Ich gehe ins Fitness-Studio.   Idę na siłownię.  

  Wir gehen in den Garten.   Idziemy do ogrodu.  

  In einer Woche   Za tydzień.  

  Wir sind in der Schwimmhalle.   Jesteśmy na basenie.  

  Stell die Blumen in die Vase.   Wstaw kwiaty do wazonu.  

  Ich mag die Zeit vor Weihnachten.   Lubię czas przed świętami Bożego 
Narodzenia.  

  Er ist in Berlin.   On jest w Berlinie.  

  Hänge die Jacke in den Schrank.   Powieś tę marynarkę w szafie.  

  Er geht bis ans Ende der Welt.   Idzie na koniec świata.  

  Ich gehe ins Hotel.   Idę do hotelu.  

  Ich gehe in den Keller.   Idę do piwnicy.  

  Steig in den Wagen.   Wchodzić do samochodu.  
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  Ich stehe hinter Dir.   Stoję za tobą.  

  Ich stehe mitten auf dem Alexanderplatz.   Stoje na środku Alexanderplatz.  

  Ich habe einen Stein im linken Schuh.   Mam kamień w lewym bucie.  

  In der Freizeit gehe ich gern in die Berge.   W wolnym czasie lubię chodzić w góry.  

  Ich gehe meine Jacke an die Garderobe 
hängen. 

  Idę powiesić swoją marynarkę do garderoby.  

  Ich bin stolz auf dich.   Jestem z ciebie dumny.  

  Wir sind im Restaurant.   Jesteśmy w restauracji.  

  Ich wohne an der nächsten Kreuzung.   Mieszkam na następnym skrzyżowaniu.  

  Mein Auto muss in die Werkstatt.   Mój samochód musi pójść do warsztatu.  

  Ich wohne in einem Hochhaus.   Mieszkamy w wieżowcu.  

  Ich gehe in die Schwimmhalle.   Idę na basen.  

  Ich fahre in den Ferien nach Spanien.   Jadę na wakacje do Hiszpanii.  

  Wir arbeiten im Garten.   Pracujemy w okrodzie.  

  Es ist unter dem Bett.   To jest pod łóżkiem.  

  Ich schaue in die Zukunft.   Spoglądam w przyszłość.  

  Er ist Mechaniker bei Ford.   Jest mechanikiem w Fordzie. 

  Er ist an der Spitze.   On jest na szczycie.  

  Der Regen klopft an die Fenster.   Deszcz puka na okno.  

  Das ist unter meinem Niveau.   To jest poniżej mojego poziomu.  

  Ich fahre auf den Parkplatz.   Jadę na parking. 

  Jetzt bist du an der Reihe.   Teraz twoja kolej.  
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  Die Bauern sind auf dem Feld.   Chłopi są na polu.  

  Kommst du mit ins Schwimmbad?   Czy pojedziesz ze mną na basen? 

  Ich bin auf einem Seminar.   Jestem na jednym szkoleniu.  

  Sie steht am Fenster.   Ona stoi przy oknie.  

  Komm, wir gehen ins Café.   Chodź, pójdziemy do kawiarni.  

  Komm, wir gehen ins Reisebüro.   Chodź, idziemy do biura podróży.  

  Die Bibliothek liegt gegenüber dem Rathaus.   Biblioteka leży naprzeciwko ratusza.  

  Was gibt’s im TV?   Co leci w telewizji? 

  Stell das Fahrrad hinter das Haus.   Postaw rower za domem.  

  Ich stehe neben Dir.   Stoję obok ciebie.  

  Ich gehe auf die Buchmesse.   Jadę na targi książki.  

  In Europa gibt es kaum Kontrollen an den 
Grenzen. 

  W Europie prawie nie ma kontroli na 
granicach.  

  Das Buch ist unten im Regal.   Książka jest na dole w szafce.  

  Ich gehe gern in die Sauna.   Chętnie chodzę do sauny.  

  Bis bald.   Do zobaczenia w krótce.  

  Ich gehe an den Strand.   Idę na plażę.  

  Er ist Patient im Krankenhaus.   Jestem pacjentem w szpitalu.  

  Meine Tochter geht in den Kindergarten.   Moja córka chodzi do przedszkola.  

  Was kommt heute im Fernsehen?   Co jest dzisiaj w telewizji? 

  Steig in den Wagen.   Wsiadaj do samochodu.  

  Er arbeitet auf dem Bau.   Pracuję na budowie.  
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  Kannst du an die Tür klopfen?   Czy możesz zapukać do drzwi? 

  Wir sind im Hotel.   Jesteśmy w hotelu.  

  Ich bin gern im Grünen.   Lubię być w przyrodzie.  

  Wir sehen uns um fünf Uhr.   Zobaczymy się o piątej godzinie.  

  Ich komme am zweiten Januar.   Przyjdę drugiego stycznia.  

  Beamte arbeiten im Amt.   Urzędnicy pracują w urzędzie.  

  Schau unter das Bett.   Popatrz się pod łóżko.  

  Am Sonntag gehe ich in die Kirche.   W niedzielę chodzę do kościoła.  

  Wir sind im Park.   Jesteśmy w parku.  

  Ich mache die Arbeit im Hintergrund.   Wykonuję pracę w tle.  

  Komm wir, fahren an den See.   Chodź, pojedziemy nad jezioro.  
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Der Regen klopft an die 
Fenster. 

Gegenüber wohnt mein 
Freund. 

Das Haus steht gegenüber 
der Post. 

Das Buch ist im 
Bücherregal. 

Wir gehen in den Garten. 
Ich wohne in einem 

Hochhaus. 

Die Tasse ist im 
Küchenschrank. 

Bier ist im Kühlschrank. 
Hänge die Jacke in den 

Schrank. 

Stell die Blumen in die Vase. Ich arbeite in der 6. Etage. Ich gehe in den Keller. 

Gib mir mal die Karte. 
Komm, wir gehen ins 

Reisebüro. 
Ich fahre auf den Parkplatz. 

Wie viele Passagiere passen 
in das Flugzeug? 

Ich übernachte in einer 
Pension. 

In Europa gibt es kaum 
Kontrollen an den Grenzen. 
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Dom stoi naprzeciwko 
poczty.  

Naprzeciwko mieszka mój 
przyjaciel.  

Deszcz puka na okno.  

Mieszkamy w wieżowcu.  Idziemy do ogrodu.  Książka jest na regale.  

Powieś tę marynarkę w 
szafie.  

Piwo jest w lodówce.  
Ten kubek jest w szafce 

kuchennej.  

Idę do piwnicy.  Pracuję na szóstym piętrze.  Wstaw kwiaty do wazonu.  

Jadę na parking. 
Chodź, idziemy do biura 

podróży.  
Daj mi tę mapę.  

W Europie prawie nie ma 
kontroli na granicach.  

Przenocuję w jednym 
pensjonacie.  

Ile pasażerów idzie do 
samolotu? 

 

 

 

 

 



 381 

Wir fahren über die Grenze. 
Ich bin auf der Suche nach 

einem Auto. 
Der Schweizer lebt in der 

Schweiz. 

Steig in den Wagen. Komm, wir gehen ins Café. Was ist in der Dose? 

Wann bin ich an der Reihe? 
Das ist unter meinem 

Niveau. 
Ich bringe das ins Labor. 

Er ist Patient im 
Krankenhaus. 

Mein Auto muss in die 
Werkstatt. 

Ich mache die Arbeit im 
Hintergrund. 

Er ist an der Spitze. Er arbeitet im Vertrieb. 
Aus wie vielen Teilen 

besteht es? 

Beamte arbeiten im Amt. 
Das Management ist in einer 

Sitzung. 
In einer Woche 
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Szwajcar żyje w Szwajcarii.  Poszukuję samochodu.  Jedziemy przez granice.  

Co jest w puszce? 
Chodź, pójdziemy do 

kawiarni.  
Wsiadaj do samochodu.  

Zaniosę to do laboratorium.  
To jest poniżej mojego 

poziomu.  
Kiedy będzie moja kolej? 

Wykonuję pracę w tle.  
Mój samochód musi pójść do 

warsztatu.  
Jestem pacjentem w szpitalu.  

Z ilu części się składa? Pracuje w sprzedaży. On jest na szczycie.  

Za tydzień.  Kierownictwo ma spotkanie.  
Urzędnicy pracują w 

urzędzie.  
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Ich stehe neben Dir. Ich stehe hinter Dir. 
Ich stehe mitten auf dem 

Alexanderplatz. 

Ich habe einen Stein im 
linken Schuh. 

Stell das Fahrrad hinter das 
Haus. 

Ich bin gern im Grünen. 

Die Bauern sind auf dem 
Feld. 

Ich schaue in die Zukunft. 
Meine Tochter geht in den 

Kindergarten. 

Aus Respekt vor meinen 
Eltern hab ich mich 
zusammengerissen. 

Das Buch ist unten im Regal. 
Die Bibliothek liegt 

gegenüber dem Rathaus. 

Was gibt’s im TV? Ich gehe auf die Buchmesse. 
Ich fahre in den Ferien nach 

Spanien. 

Ich gehe ins Fitness-Studio. 
In der Freizeit gehe ich gern 

in die Berge. 
Kommst du mit ins 

Schwimmbad? 
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Stoje na środku 
Alexanderplatz.  

Stoję za tobą.  Stoję obok ciebie.  

Lubię być w przyrodzie.  Postaw rower za domem.  
Mam kamień w lewym 

bucie.  

Moja córka chodzi do 
przedszkola.  

Spoglądam w przyszłość.  Chłopi są na polu.  

Biblioteka leży naprzeciwko 
ratusza.  

Książka jest na dole w 
szafce.  

Z szacunku do rodziców 
wziąłem się w garść.  

Jadę na wakacje do 
Hiszpanii.  

Jadę na targi książki.  Co leci w telewizji? 

Czy pojedziesz ze mną na 
basen? 

W wolnym czasie lubię 
chodzić w góry.  

Idę na siłownię.  
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Was kommt heute im 
Fernsehen? 

Ich gehe gern in die Sauna. Jetzt bist du an der Reihe. 

Ich bin auf einem Seminar. 
Ich wohne in einem 

Studentenwohnheim. 
Ich gehe in den Park. 

Wir sind im Park. 
Ich gehe in die 
Schwimmhalle. 

Wir sind in der 
Schwimmhalle. 

Ich gehe ins Restaurant. Wir sind im Restaurant. Ich gehe ins Hotel. 

Wir sind im Hotel. Schau unter das Bett. Es ist unter dem Bett. 

Leg es auf den Tisch. Wir arbeiten im Garten. Er geht ans Fenster. 
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Teraz twoja kolej.  Chętnie chodzę do sauny.  Co jest dzisiaj w telewizji? 

Idę do parku.  Mieszkam w akademiku.  Jestem na jednym szkoleniu.  

Jesteśmy na basenie.  Idę na basen.  Jesteśmy w parku.  

Idę do hotelu.  Jesteśmy w restauracji.  Idę do restauracji.  

To jest pod łóżkiem.  Popatrz się pod łóżko.  Jesteśmy w hotelu.  

On idzie do okna.  Pracujemy w okrodzie.  Połóż to na stole.  
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Sie steht am Fenster. 
Mein Sohn geht in die 

Schule. 
Ich klopfe ihm auf die 

Schulter. 

Ich bin stolz auf dich. 
Am Sonntag gehe ich in die 

Kirche. 
Er ist in Berlin. 

Ich war im Schwimmbad. 
Ich gehe meine Jacke an die 

Garderobe hängen. 
Ich wohne an der nächsten 

Kreuzung. 

Ich gehe an den Strand. Steig in den Wagen. Wir sehen uns um fünf Uhr. 

Ich komme am zweiten 
Januar. 

Bis bald. Er ist Mechaniker bei Ford. 

Ich mag die Zeit vor 
Weihnachten. 

In welchen Maßstab ist das 
Modell? 

Er geht bis ans Ende der 
Welt. 
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Klepię go po ramieniu.  Mój syn chodzi do szkoły.  Ona stoi przy oknie.  

On jest w Berlinie.  
W niedzielę chodzę do 

kościoła.  
Jestem z ciebie dumny.  

Mieszkam na następnym 
skrzyżowaniu.  

Idę powiesić swoją 
marynarkę do garderoby.  

Byłem na basenie.  

Zobaczymy się o piątej 
godzinie.  

Wchodzić do samochodu.  Idę na plażę.  

Jest mechanikiem w Fordzie. Do zobaczenia w krótce.  Przyjdę drugiego stycznia.  

Idzie na koniec świata.  
W jakiej skali jest ten 

model? 
Lubię czas przed świętami 

Bożego Narodzenia.  
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Kannst du an die Tür 
klopfen? 

Er arbeitet auf dem Bau. 
Komm wir, fahren an den 

See. 

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  
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Chodź, pojedziemy nad 
jezioro.  

Pracuję na budowie.  
Czy możesz zapukać do 

drzwi? 
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  To jest poniżej mojego poziomu.  ................................................................. 
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  Kierownictwo ma spotkanie.  ................................................................. 
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  Pracujemy w okrodzie.  ................................................................. 

  Jadę na parking. ................................................................. 

  Naprzeciwko mieszka mój przyjaciel.  ................................................................. 
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078.03_Lekcja 13_Przyimki z Celownikiem i Biernikiemy_klucz 

  To jest poniżej mojego poziomu.    Das ist unter meinem Niveau. 

  W wolnym czasie lubię chodzić w góry.    In der Freizeit gehe ich gern in die Berge. 

  Co jest w puszce?   Was ist in der Dose? 

  Popatrz się pod łóżko.    Schau unter das Bett. 

  Chodź, pojedziemy nad jezioro.    Komm wir, fahren an den See. 

  To jest pod łóżkiem.    Es ist unter dem Bett. 

  Dom stoi naprzeciwko poczty.    Das Haus steht gegenüber der Post. 

  Chłopi są na polu.    Die Bauern sind auf dem Feld. 

  Idę do piwnicy.    Ich gehe in den Keller. 

  Idę na plażę.    Ich gehe an den Strand. 

  Pracuje w sprzedaży.   Er arbeitet im Vertrieb. 

  W Europie prawie nie ma kontroli na 
granicach.  

  In Europa gibt es kaum Kontrollen an den 
Grenzen. 

  Chodź, idziemy do biura podróży.    Komm, wir gehen ins Reisebüro. 

  Kiedy będzie moja kolej?   Wann bin ich an der Reihe? 

  Z szacunku do rodziców wziąłem się w garść.    Aus Respekt vor meinen Eltern hab ich mich 
zusammengerissen. 

  Jest mechanikiem w Fordzie.   Er ist Mechaniker bei Ford. 

  Poszukuję samochodu.    Ich bin auf der Suche nach einem Auto. 

  Idę powiesić swoją marynarkę do garderoby.    Ich gehe meine Jacke an die Garderobe 
hängen. 

  Jestem pacjentem w szpitalu.    Er ist Patient im Krankenhaus. 
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  Mój syn chodzi do szkoły.    Mein Sohn geht in die Schule. 

  Klepię go po ramieniu.    Ich klopfe ihm auf die Schulter. 

  Idę na basen.    Ich gehe in die Schwimmhalle. 

  Wykonuję pracę w tle.    Ich mache die Arbeit im Hintergrund. 

  Czy możesz zapukać do drzwi?   Kannst du an die Tür klopfen? 

  On idzie do okna.    Er geht ans Fenster. 

  Jesteśmy na basenie.    Wir sind in der Schwimmhalle. 

  Zaniosę to do laboratorium.    Ich bringe das ins Labor. 

  Idę na siłownię.    Ich gehe ins Fitness-Studio. 

  Spoglądam w przyszłość.    Ich schaue in die Zukunft. 

  Idziemy do ogrodu.    Wir gehen in den Garten. 

  Idę do parku.    Ich gehe in den Park. 

  Stoję obok ciebie.    Ich stehe neben Dir. 

  Idę do restauracji.    Ich gehe ins Restaurant. 

  Biblioteka leży naprzeciwko ratusza.    Die Bibliothek liegt gegenüber dem Rathaus. 

  Książka jest na regale.    Das Buch ist im Bücherregal. 

  Pracuję na budowie.    Er arbeitet auf dem Bau. 

  Wstaw kwiaty do wazonu.    Stell die Blumen in die Vase. 

  Ona stoi przy oknie.    Sie steht am Fenster. 

  Jesteśmy w restauracji.    Wir sind im Restaurant. 

  Do zobaczenia w krótce.    Bis bald. 
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  Chodź, pójdziemy do kawiarni.    Komm, wir gehen ins Café. 

  Książka jest na dole w szafce.    Das Buch ist unten im Regal. 

  Stoje na środku Alexanderplatz.    Ich stehe mitten auf dem Alexanderplatz. 

  Kierownictwo ma spotkanie.    Das Management ist in einer Sitzung. 

  Teraz twoja kolej.    Jetzt bist du an der Reihe. 

  Deszcz puka na okno.    Der Regen klopft an die Fenster. 

  Jestem na jednym szkoleniu.    Ich bin auf einem Seminar. 

  Jesteśmy w hotelu.    Wir sind im Hotel. 

  Powieś tę marynarkę w szafie.    Hänge die Jacke in den Schrank. 

  Jesteśmy w parku.    Wir sind im Park. 

  On jest w Berlinie.    Er ist in Berlin. 

  Co jest dzisiaj w telewizji?   Was kommt heute im Fernsehen? 

  W niedzielę chodzę do kościoła.    Am Sonntag gehe ich in die Kirche. 

  Szwajcar żyje w Szwajcarii.    Der Schweizer lebt in der Schweiz. 

  W jakiej skali jest ten model?   In welchen Maßstab ist das Modell? 

  Jadę na targi książki.    Ich gehe auf die Buchmesse. 

  Jedziemy przez granice.    Wir fahren über die Grenze. 

  Mój samochód musi pójść do warsztatu.    Mein Auto muss in die Werkstatt. 

  Przyjdę drugiego stycznia.    Ich komme am zweiten Januar. 

  On jest na szczycie.    Er ist an der Spitze. 

  Postaw rower za domem.    Stell das Fahrrad hinter das Haus. 
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  Mam kamień w lewym bucie.    Ich habe einen Stein im linken Schuh. 

  Idzie na koniec świata.    Er geht bis ans Ende der Welt. 

  Mieszkamy w wieżowcu.    Ich wohne in einem Hochhaus. 

  Ile pasażerów idzie do samolotu?   Wie viele Passagiere passen in das Flugzeug? 

  Zobaczymy się o piątej godzinie.    Wir sehen uns um fünf Uhr. 

  Moja córka chodzi do przedszkola.    Meine Tochter geht in den Kindergarten. 

  Chętnie chodzę do sauny.    Ich gehe gern in die Sauna. 

  Daj mi tę mapę.    Gib mir mal die Karte. 

  Lubię być w przyrodzie.    Ich bin gern im Grünen. 

  Jestem z ciebie dumny.    Ich bin stolz auf dich. 

  Za tydzień.    In einer Woche 

  Pracuję na szóstym piętrze.    Ich arbeite in der 6. Etage. 

  Z ilu części się składa?   Aus wie vielen Teilen besteht es? 

  Czy pojedziesz ze mną na basen?   Kommst du mit ins Schwimmbad? 

  Wsiadaj do samochodu.    Steig in den Wagen. 

  Przenocuję w jednym pensjonacie.    Ich übernachte in einer Pension. 

  Wchodzić do samochodu.    Steig in den Wagen. 

  Stoję za tobą.    Ich stehe hinter Dir. 

  Byłem na basenie.    Ich war im Schwimmbad. 

  Ten kubek jest w szafce kuchennej.    Die Tasse ist im Küchenschrank. 

  Mieszkam w akademiku.    Ich wohne in einem Studentenwohnheim. 
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  Jadę na wakacje do Hiszpanii.    Ich fahre in den Ferien nach Spanien. 

  Pracujemy w okrodzie.    Wir arbeiten im Garten. 

  Jadę na parking.   Ich fahre auf den Parkplatz. 

  Naprzeciwko mieszka mój przyjaciel.    Gegenüber wohnt mein Freund. 

  Połóż to na stole.    Leg es auf den Tisch. 

  Co leci w telewizji?   Was gibt’s im TV? 

  Idę do hotelu.    Ich gehe ins Hotel. 

  Urzędnicy pracują w urzędzie.    Beamte arbeiten im Amt. 
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079_Lekcja 14 – Typowe zwroty łączące przyimek i rzeczownik_ słownictwo - słuchaj! 

  Gegen halb drei   około w pół do trzeciej 

  hoffentlich   mam nadzieję 

  Anfang, der   początek 

  seit einer Stunde   od godziny 

  auf dem Spiel stehen   ryzykować 

  jede   każdy 

  am fünften Juni   piątego czerwca 

  am dritten März   trzeciego marca 

  bis Anfang Oktober   do początku października 

  im Hauptgebäude   w głównym budynku 

  jeden   każdy 

  bei einem Unfall   w wypadku 

  Bis   do 

  außer   oprócz 

  am ersten Januar   pierwszego stycznia 

  bei Bedarf   w razie potrzeby 

  am dreißigsten November   trzydziestego listopada 

  jeder   każdy 

  am Mittwoch   w środę 

  um wieviel Uhr   o której 

  vor den Ferien   przed wakacjami 
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  bereits   już 

  aus der Küche   z kuchni 

  Anfang, der   początek 

  bis zur Abfahrt   do odjazdu 

  über die Straße   po drugiej stronie ulicy 

  auf dem Lande   na wsi 

  vielleicht   może 

  jedes   każdy 

  Zur gleichen Zeit   w tym samym czasie 

  aus dem Haus   z domu 

  am Montag   w poniedziałek 

  am Dienstag   we wtorek 

  beruflich, (etw. beruflich machen)   zawodowo 

  in der Nacht   w nocy 

  In den nächsten vierundzwanzig Stunden …   przez następne 24 godziny 

  anders   inaczej 

  am Freitag   w piątek 

  am Sonntag   w niedzielę 

  unter der Erde   pod ziemią 

  auf dem Weg zur Tür   w drodze do drzwi 

  Gegenteil, das   przeciwnie 
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  Beziehung, die, Beziehungen   związek 

  Ende Oktober   pod koniec października 

  Rund   około 

  im Ort   w miejscowości 

  Demokratie, die   demokracja 

  am Donnerstag   w czwartek 

  voraus   na przodzie 

  bis   do 

  neben dem Fenster   blisko okna 

  am gleichen Tag   tego samego dnia 

  bald   niebawem 

  Tag um Tag   dzień za dniem 

  wegen einer Frau   z powodu kobiety 

  am Ziel   u celu 

  am einundzwanzigsten September   dwudziestego pierwszego września.  

  wegen eines Mädchens   z powodu dziewczyny 

  in einer Stunde   za godzinę 

  bis   do  

  bei guter Laune   w dobrym nastroju 

  am Morgen   rano 

  am zweiten Februar   drugiego lutego 
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  am neunzehnten August   dziewiętnastego sierpnia 

  am Samstag   w sobotę 

  Bis zu meinem Tode …   aż do mojej śmierci 

  bei diesem Wetter   w taką pogodę 

  auf unserer Webseite   na naszej stronie internetowej 

  in der Nähe   w pobliżu 

  im Sommer über das Wochenende   latem na weekend 

  Auf diese Weise   w ten sposób 

  vor dem Gartentor   przed bramą ogrodową 

  der Theorie nach   według teorii 

  aus den Flaschen   z butelki 

  aus eigener Tasche   z własnej kieszeni 

  Mitten in der Nacht …   w środku nocy 

  auf eigene Faust   na własną rękę 

  Auf unbestimmte Zeit   bezterminowo 

  Aus dem Nichts   z niczego 

  bis auf   oprócz 

 

080_Lekcja 14 – Typowe zwroty łączące przyimek i rzeczownik_ Słownictwo - 
przetłumacz! 

  blisko okna   neben dem Fenster 

  do początku października   bis Anfang Oktober 

  w nocy   in der Nacht 
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  z butelki   aus den Flaschen 

  związek   Beziehung, die, Beziehungen 

  z kuchni   aus der Küche 

  niebawem   bald 

  do   Bis 

  od godziny   seit einer Stunde 

  na przodzie   voraus 

  w czwartek   am Donnerstag 

  w piątek   am Freitag 

  przed bramą ogrodową   vor dem Gartentor 

  do odjazdu   bis zur Abfahrt 

  na wsi   auf dem Lande 

  pierwszego stycznia   am ersten Januar 

  początek   Anfang, der 

  przez następne 24 godziny   In den nächsten vierundzwanzig Stunden … 

  mam nadzieję   hoffentlich 

  w tym samym czasie   Zur gleichen Zeit 

  każdy   jedes 

  w poniedziałek   am Montag 

  pod ziemią   unter der Erde 

  z własnej kieszeni   aus eigener Tasche 
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  trzeciego marca   am dritten März 

  z powodu dziewczyny   wegen eines Mädchens 

  zawodowo   beruflich, (etw. beruflich machen) 

  pod koniec października   Ende Oktober 

  w wypadku   bei einem Unfall 

  w dobrym nastroju   bei guter Laune 

  do   bis 

  inaczej   anders 

  z niczego   Aus dem Nichts 

  za godzinę   in einer Stunde 

  z domu   aus dem Haus 

  oprócz   außer 

  tego samego dnia   am gleichen Tag 

  u celu   am Ziel 

  dwudziestego pierwszego września.    am einundzwanzigsten September 

  piątego czerwca   am fünften Juni 

  po drugiej stronie ulicy   über die Straße 

  na naszej stronie internetowej   auf unserer Webseite 

  w pobliżu   in der Nähe 

  w miejscowości   im Ort 

  każdy   jeden 
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  dziewiętnastego sierpnia   am neunzehnten August 

  w sobotę   am Samstag 

  ryzykować   auf dem Spiel stehen 

  przeciwnie   Gegenteil, das 

  według teorii   der Theorie nach 

  w razie potrzeby   bei Bedarf 

  rano   am Morgen 

  aż do mojej śmierci   Bis zu meinem Tode … 

  w drodze do drzwi   auf dem Weg zur Tür 

  w niedzielę   am Sonntag 

  w taką pogodę   bei diesem Wetter 

  początek   Anfang, der 

  każdy   jeder 

  do    bis 

  drugiego lutego   am zweiten Februar 

  w głównym budynku   im Hauptgebäude 

  każdy   jede 

  latem na weekend   im Sommer über das Wochenende 

  około w pół do trzeciej   Gegen halb drei 

  już   bereits 

  przed wakacjami   vor den Ferien 
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  w środę   am Mittwoch 

  trzydziestego listopada   am dreißigsten November 

  demokracja   Demokratie, die 

  na własną rękę   auf eigene Faust 

  może   vielleicht 

  o której   um wieviel Uhr 

  z powodu kobiety   wegen einer Frau 

  około   Rund 

  w ten sposób   Auf diese Weise 

  bezterminowo   Auf unbestimmte Zeit 

  dzień za dniem   Tag um Tag 

  w środku nocy   Mitten in der Nacht … 

  we wtorek   am Dienstag 

  oprócz   bis auf 
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081_Lekcja 14 - Typowe zwroty łączące przyimek i rzeczownik_wyjaśnienie 
 

W tej lekcji poznamy typowe zwroty, które posiadają przyimki z wcześniejszych lekcji  

Bereits am Morgen  już rano 

Zur gleichen Zeit  w tym samym czasie 

Mitten in der Nacht  w środku nocy 

Ende Oktober   na końcu października 

In der Nacht   w nocy 

Über die Strasse  przez ulicę 

Im Hauptgebäude  w budynku głównym 

Im Ort    na wsi 

Neben dem Fenster  blisko okna 

Vor dem Gartentor  przed bramą ogrodową 

Unter der Erde   pod ziemią 

Wegen eines Mädchens ze względu na dziewczynę 

Von 9 bis 17 uhr  od dziewiątej do siedemnastej 

Auf dem Spiel stehen  być w grze 

Aus der Küche   z kuchni 

Im Sommer   w lecie 

Über das Wochenende  w weekend 

Vor den Ferien   przed wakacjami 

Bis Anfang October  do początku października 

Auf umbestimmte Zeit  na czas nieokreślony 

Nach einer Weile  po chwili 

In der nächsten 24 Stunden w nadchodzących 24 godzinach 

Tag um Tag   dzień za dniem 

Am gleichen Tag  w tym samym dniu 

Bis zur Abfahrt   do odjazdu 

Bei diesem Wetter  w taką pogodę 

In einer Stunde   za godzinę 

Am Sonntag   w niedzielę 
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Am fünften Juni piątego czerwca 

Auf dem Weg  w drodze 

Aus dem Haus  z domu 

Seit einer Stunde już godzinę 

Auf dem Lande  na wsi 

Von ganzem Herzen z całego serca 

Bei guter Laune w dobrym nastroju 

Auf eigene Faust na własną rękę 

Auf diese Weise w ten sposób 

Bei einem Unfall podczas wypadku 

Der Reihe nach  po kolei 

Aus eigener Tasche z własnej kieszeni 

Am Ziel   w celu 

Der Theorie nach według teorii 

Bei Bedarf  według potrzeby 

In der Nähe  w pobliżu 

Gegen halb drei około w pół do trzeciej 

Auf unserer Webbseite   na na naszej stronie internetowej 

Aus dem Nichts z niczego  

Bis auf   oprócz 

Zum Greifen nahe w zasięgu ręki 
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082_Lekcja 14 – Typowe zwroty łączące przyimek i rzeczownik_ Ćwiczenia 
sprawdzające - słuchaj! 

  Bis Donnerstag!   Do czwartku! 

  Er stand vor dem Nichts.   Stał przed niczym.  

  Ich komme am Mittwoch.   Przyjdę w środę. 

  Der Theorie nach ist es ganz einfach.   Teoretycznie jest to bardzo łatwe.  

  Fliegen wir in diesem Jahrhundert noch zum 
Mars? 

  Czy polecimy jeszcze w tym stuleciu na 
Marsa? 

  Ich bin bereits hier!   Już jestem tutaj! 

  Wir sehen uns in einer Stunde.   Zobaczymy się za godzinę.  

  Ich bin am Montag beruflich in Berlin.   W poniedziałek jestem zawodowo w Berlinie.  

  Wir sind am Ziel.   Jesteśmy u celu.  

  Treffen wir uns gegen halb drei.   Spotkajmy się około w pół do trzeciej.  

  Bis zur Abfahrt sind es noch 2 Stunden.   Do odjazdu zostało jeszcze dwie godziny.  

  Der Wagen steht vor dem Gartentor.   Ten pojazd stoi przed bramą ogrodową.  

  Am nächsten Bahnhof steige ich aus.   Wysiadam na następnym przystanku.  

  Ich mache das auf eigene Faust.   Zrobię to na własną rękę.  

  Vielleicht morgen?   Może jutro? 

  Um wieviel Uhr kommst du?   O której przyjdziesz? 

  Durch Wasser und Seife entstehen 
Seifenblasen. 

  Z wody i mydła powstają bańki mydlane.  

  Wir fahren am gleichen Tag noch weiter.   Tego samego dnia jedziemy jeszcze dalej.  

  Er ist bei einem Unfall ums Leben gekommen.   Stracił życie w wypadku.  
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  Wir sind rund um die Uhr geöffnet.   Jesteśmy otwarci całą dobę.  

  Der Tisch steht neben dem Fenster.   Stół stoi blisko okna.  

  Ich liebe sie von ganzem Herzen.   Kocham go z całego serca.  

  Ich arbeite von 9 bis 17 Uhr.   Pracuję od dziewiątej do piątej.  

  Hier sind alle bis auf Herrn Direktor.   Są tutaj wszyscy oprócz pana dyrektora.  

  Das kann nicht jeder.   Nie każdy może.  

  Tag um Tag steigen die Verkaufszahlen.   Z dnia na dzień wzrasta sprzedaż.  

  Sie trinken es direkt aus den Flaschen.   Piją to wprost z butelek.  

  Jede Minute zählt.   Liczy się każda minuta. 

  Ich verreise auf unbestimmte Zeit.   Wyjeżdżam na czas nieokreślony.  

  Ich genieße jeden Tag.   Korzystam z każdego dnia.  

  Ich unterstütze das Projekt in vollem Umfang.   Popieram projekt w całości.  

  Ich wohne in der Nähe.   Mieszkam blisko.  

  Wir treffen uns jeden Monat zur gleichen Zeit.   Spotykamy się każdego miesiąca w tym 
samym czasie.  

  Ich komme am Donnerstag.   Przyjdę w czwartek.  

  Ich komme am dritten März.   Przyjdę trzeciego marca.  

  Nach einer Weile wurde es besser.   Po chwili zrobiło się lepiej.  

  Ich komme am Freitag.   Przyjdę w piątek.  

  bei allem nötigen Respekt gegenüber   z całym szacunkiem 

  Ich komme irgendwann auch mal nach Berlin.   Kiedyś przyjadę do Berlina.  
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  Die Verwaltung ist im Hauptgebäude.   Administracja znajduje się w budynku 
głównym.  

  Ich bin nicht müde, im Gegenteil.   Nie jestem zmęczony, wręcz przeciwnie.  

  Ich bezahle das aus eigener Tasche.   Zapłacę to z własnej kieszeni.  

  Das Flugzeug landet mitten in der Nacht.   Samolot ląduje w środku nocy.  

  Ich komme am einundzwanzigsten 
September. 

  Przyjdę dwudziestego pierwszego września.  

  Ich melde mich in den nächsten 24 Stunden.   Zamelduję się w w ciągu najbliższych 
dwudziestu czterech godzin.  

  Er kämpft mit allen Mitteln.   Walczy na wszystkie sposoby.  

  Auf diese Weise ist es einfacher.   W ten sposób jest łatwiej.  

  Ich komme am neunzehnten August.   Przyjdę dziewiętnastego sierpnia.  

  Es ist bald Mitternacht.   Niebawem będzie północ.  

  Ich komme am Dienstag.   Przyjdę we wtorek.  

  Bei diesem Wetter bleibe ich zu Hause.   W taką pogodę zostanę w domu.  

  Aber das ist Schnee von gestern.   Ale to już jest stara sprawa.  

  Kommst du im Sommer mal über das 
Wochenende? 

  Czy przyjedziesz kiedyś latem na weekend? 

  Ich wecke ihn manchmal mit kaltem Wasser.   Czasami budzę go zimną wodą.  

  Wir warten hier schon seit einer Stunde.   Czekamy tutaj już godzinę.  

  Es ist erst Anfang Dezember.   Jest dopiero początek grudnia.  

  Die Reise zum Mittelpunkt der Erde.   Droga do środka ziemi.  

  Ich komme am fünften Juni.   Przyjdę piątego czerwca.  
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  Die beiden Jungs streiten sich wegen eines 
Mädchens. 

  Obaj chłopcy kłócą się z powodu dziewczyny.  

  Ich komme am Samstag.   Przyjdę w sobotę.  

  Es ist jedes Jahr das gleiche.   Tak jest każdego roku.  

  Ich komme aus der Küche.   Idę z kuchni.  

  Er hat Talent auf vielen Gebieten.   On jest utalentowany w wielu obszarach.  

  Wir streiten uns nicht wegen einer Frau.   Nie kłócimy się o kobietę.  

  Maulwürfe leben unter der Erde.   Krety żyją pod ziemią.  

  Ich komme am ersten Januar.   Przyjdę pierwszego stycznia.  

  Ich gehe gerade aus dem Haus.   Wychodzę właśnie z domu.  

  Ich komme in der Nacht.   Przyjdę w nocy.  

  Von Anfang an.   Od początku 

  Wir sind doch hoffentlich pünktlich da?   Mamy nadziej, że jesteśmy na czas.  

  Ich habe alles außer Geld.   Mam wszystko oprócz pieniędzy.  

  Bis nächsten Monat   do następnego miesiąca (zobaczymy się w 
następnym miesiącu) 

  Falls ich mich nicht irre.   Jeśli się nie mylę.  

  Zeugnisse gibt es vor den Ferien.   Świadectwa rozdawane są przed wakacjami.  

  Ich gehe voraus.   Idę z przodu.  

  Was steht für mich auf dem Spiel?   Co ryzykuję? 

  Ich helfe der Frau über die Straße.   Pomagam kobiecie po drugiej stronie ulicy.  

  Ich bin schon auf dem Weg zur Tür.   Już jestem w drodze do drzwi.  
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  Ich lebe in einer Beziehung.   Żyję w związku.  

  Die Informationen sind auf unserer Webseite.   Informacje znajdują się na naszej stronie 
internetowej.  

  Ich komme am dreißigsten November.   Przyjdę trzydziestego listopada.  

  Ich komme am Montag.   Przyjdę w poniedziałek.  

  Er kam aus dem Nichts.   Pojawił się z nikąd.  

  Bis zu meinem Tode werde ich nicht mehr 
rauchen. 

  Nie będę palił aż do mojej śmierci.  

  Wir fahren bei guter Laune in den Urlaub.   Jedziemy w dobrym nastroju na urlop.  

  Bitte sei spätestens um zwölf Uhr wieder da.   Proszę wróć najpóźniej do 12 do domu.  

  Maulwürfe leben unter der Erde.   Krety żyją pod ziemią.  

  Ich komme am zweiten Februar.   Przyjdę drugiego lutego.  

  Sie wohnen auf dem Lande.   Mieszkają na wsi.  

  Ich komme am Sonntag.   Przyjdę w niedzielę.  

  Bis wann bleibst du?   Do kiedy zostaniesz? 

  Ruf mich bei Bedarf einfach an.   Zadzwoń do mnie w razie potrzeby. 

  Ich habe noch Urlaub bis Anfang Oktober.   Mam urlop do początku października.  

  Wir leben in einer Demokratie.   Żyjemy w demokracji.  

  Ich komme am Morgen.   Przyjdę rano.  

  Der Urlaub ist zum Greifen nah.   Wakacje są w zasięgu ręki.  
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  Z wody i mydła powstają bańki mydlane.    Durch Wasser und Seife entstehen 
Seifenblasen. 

  Mam urlop do początku października.    Ich habe noch Urlaub bis Anfang Oktober. 

  Przyjdę dziewiętnastego sierpnia.    Ich komme am neunzehnten August. 

  Przyjdę trzydziestego listopada.    Ich komme am dreißigsten November. 

  Do odjazdu zostało jeszcze dwie godziny.    Bis zur Abfahrt sind es noch 2 Stunden. 

  Stół stoi blisko okna.    Der Tisch steht neben dem Fenster. 

  Już jestem w drodze do drzwi.    Ich bin schon auf dem Weg zur Tür. 

  Jeśli się nie mylę.    Falls ich mich nicht irre. 

  Proszę wróć najpóźniej do 12 do domu.    Bitte sei spätestens um zwölf Uhr wieder da. 

  Kiedyś przyjadę do Berlina.    Ich komme irgendwann auch mal nach Berlin. 

  Przyjdę w piątek.    Ich komme am Freitag. 

  Czy przyjedziesz kiedyś latem na weekend?   Kommst du im Sommer mal über das 
Wochenende? 

  Spotykamy się każdego miesiąca w tym 
samym czasie.  

  Wir treffen uns jeden Monat zur gleichen Zeit. 

  Mamy nadziej, że jesteśmy na czas.    Wir sind doch hoffentlich pünktlich da? 

  Od początku   Von Anfang an. 

  Teoretycznie jest to bardzo łatwe.    Der Theorie nach ist es ganz einfach. 

  Przyjdę w poniedziałek.    Ich komme am Montag. 

  Przyjdę piątego czerwca.    Ich komme am fünften Juni. 

  Piją to wprost z butelek.    Sie trinken es direkt aus den Flaschen. 



 417 

  Żyję w związku.    Ich lebe in einer Beziehung. 

  Zamelduję się w w ciągu najbliższych 
dwudziestu czterech godzin.  

  Ich melde mich in den nächsten 24 Stunden. 

  Popieram projekt w całości.    Ich unterstütze das Projekt in vollem Umfang. 

  On jest utalentowany w wielu obszarach.    Er hat Talent auf vielen Gebieten. 

  Samolot ląduje w środku nocy.    Das Flugzeug landet mitten in der Nacht. 

  Nie będę palił aż do mojej śmierci.    Bis zu meinem Tode werde ich nicht mehr 
rauchen. 

  Mieszkam blisko.    Ich wohne in der Nähe. 

  Jest dopiero początek grudnia.    Es ist erst Anfang Dezember. 

  Jedziemy w dobrym nastroju na urlop.    Wir fahren bei guter Laune in den Urlaub. 

  Wyjeżdżam na czas nieokreślony.    Ich verreise auf unbestimmte Zeit. 

  Przyjdę w nocy.    Ich komme in der Nacht. 

  Tak jest każdego roku.    Es ist jedes Jahr das gleiche. 

  Przyjdę dwudziestego pierwszego września.    Ich komme am einundzwanzigsten 
September. 

  W ten sposób jest łatwiej.    Auf diese Weise ist es einfacher. 

  Jesteśmy otwarci całą dobę.    Wir sind rund um die Uhr geöffnet. 

  Zobaczymy się za godzinę.    Wir sehen uns in einer Stunde. 

  Stał przed niczym.    Er stand vor dem Nichts. 

  Niebawem będzie północ.    Es ist bald Mitternacht. 

  Przyjdę w sobotę.    Ich komme am Samstag. 

  Już jestem tutaj!   Ich bin bereits hier! 
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  Zapłacę to z własnej kieszeni.    Ich bezahle das aus eigener Tasche. 

  Kocham go z całego serca.    Ich liebe sie von ganzem Herzen. 

  Żyjemy w demokracji.    Wir leben in einer Demokratie. 

  Do czwartku!   Bis Donnerstag! 

  Walczy na wszystkie sposoby.    Er kämpft mit allen Mitteln. 

  Droga do środka ziemi.    Die Reise zum Mittelpunkt der Erde. 

  Pracuję od dziewiątej do piątej.    Ich arbeite von 9 bis 17 Uhr. 

  Pojawił się z nikąd.    Er kam aus dem Nichts. 

  Informacje znajdują się na naszej stronie 
internetowej.  

  Die Informationen sind auf unserer Webseite. 

  Ale to już jest stara sprawa.    Aber das ist Schnee von gestern. 

  Po chwili zrobiło się lepiej.    Nach einer Weile wurde es besser. 

  Idę z przodu.    Ich gehe voraus. 

  do następnego miesiąca (zobaczymy się w 
następnym miesiącu) 

  Bis nächsten Monat 

  Pomagam kobiecie po drugiej stronie ulicy.    Ich helfe der Frau über die Straße. 

  Mam wszystko oprócz pieniędzy.    Ich habe alles außer Geld. 

  Przyjdę trzeciego marca.    Ich komme am dritten März. 

  Idę z kuchni.    Ich komme aus der Küche. 

  Przyjdę we wtorek.    Ich komme am Dienstag. 

  Liczy się każda minuta.   Jede Minute zählt. 

  Czekamy tutaj już godzinę.    Wir warten hier schon seit einer Stunde. 
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  Przyjdę pierwszego stycznia.    Ich komme am ersten Januar. 

  Stracił życie w wypadku.    Er ist bei einem Unfall ums Leben gekommen. 

  Zadzwoń do mnie w razie potrzeby.   Ruf mich bei Bedarf einfach an. 

  Czy polecimy jeszcze w tym stuleciu na 
Marsa? 

  Fliegen wir in diesem Jahrhundert noch zum 
Mars? 

  Wychodzę właśnie z domu.    Ich gehe gerade aus dem Haus. 

  Do kiedy zostaniesz?   Bis wann bleibst du? 

  Spotkajmy się około w pół do trzeciej.    Treffen wir uns gegen halb drei. 

  Przyjdę w niedzielę.    Ich komme am Sonntag. 

  Co ryzykuję?   Was steht für mich auf dem Spiel? 

  Przyjdę w czwartek.    Ich komme am Donnerstag. 

  Są tutaj wszyscy oprócz pana dyrektora.    Hier sind alle bis auf Herrn Direktor. 

  Nie kłócimy się o kobietę.    Wir streiten uns nicht wegen einer Frau. 

  Ten pojazd stoi przed bramą ogrodową.    Der Wagen steht vor dem Gartentor. 

  W taką pogodę zostanę w domu.    Bei diesem Wetter bleibe ich zu Hause. 

  Wysiadam na następnym przystanku.    Am nächsten Bahnhof steige ich aus. 

  Jesteśmy u celu.    Wir sind am Ziel. 

  Przyjdę drugiego lutego.    Ich komme am zweiten Februar. 

  Mieszkają na wsi.    Sie wohnen auf dem Lande. 

  Administracja znajduje się w budynku 
głównym.  

  Die Verwaltung ist im Hauptgebäude. 

  W poniedziałek jestem zawodowo w Berlinie.    Ich bin am Montag beruflich in Berlin. 
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  Czasami budzę go zimną wodą.    Ich wecke ihn manchmal mit kaltem Wasser. 

  z całym szacunkiem   bei allem nötigen Respekt gegenüber 

  Może jutro?   Vielleicht morgen? 

  Krety żyją pod ziemią.    Maulwürfe leben unter der Erde. 

  Nie każdy może.    Das kann nicht jeder. 

  Z dnia na dzień wzrasta sprzedaż.    Tag um Tag steigen die Verkaufszahlen. 

  Nie jestem zmęczony, wręcz przeciwnie.    Ich bin nicht müde, im Gegenteil. 

  Korzystam z każdego dnia.    Ich genieße jeden Tag. 

  Zrobię to na własną rękę.    Ich mache das auf eigene Faust. 

  Krety żyją pod ziemią.    Maulwürfe leben unter der Erde. 

  Świadectwa rozdawane są przed wakacjami.    Zeugnisse gibt es vor den Ferien. 

  Obaj chłopcy kłócą się z powodu dziewczyny.    Die beiden Jungs streiten sich wegen eines 
Mädchens. 

  O której przyjdziesz?   Um wieviel Uhr kommst du? 

  Przyjdę rano.    Ich komme am Morgen. 

  Przyjdę w środę.   Ich komme am Mittwoch. 

  Tego samego dnia jedziemy jeszcze dalej.    Wir fahren am gleichen Tag noch weiter. 

  Wakacje są w zasięgu ręki.    Der Urlaub ist zum Greifen nah. 

 

084.00_Lekcja 14 – Typowe zwroty łączące przyimek i rzeczownik_wysłuchaj po 
niemiecku! 

  Wir sind am Ziel.   Jesteśmy u celu.  

  Ich liebe sie von ganzem Herzen.   Kocham go z całego serca.  
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  Ich komme am Samstag.   Przyjdę w sobotę.  

  Ich komme in der Nacht.   Przyjdę w nocy.  

  Wir sind rund um die Uhr geöffnet.   Jesteśmy otwarci całą dobę.  

  Er kam aus dem Nichts.   Pojawił się z nikąd.  

  Von Anfang an.   Od początku 

  Ich bin am Montag beruflich in Berlin.   W poniedziałek jestem zawodowo w Berlinie.  

  Jede Minute zählt.   Liczy się każda minuta. 

  Ich bin bereits hier!   Już jestem tutaj! 

  Er ist bei einem Unfall ums Leben gekommen.   Stracił życie w wypadku.  

  Bis wann bleibst du?   Do kiedy zostaniesz? 

  Ich komme am dreißigsten November.   Przyjdę trzydziestego listopada.  

  Bei diesem Wetter bleibe ich zu Hause.   W taką pogodę zostanę w domu.  

  Fliegen wir in diesem Jahrhundert noch zum 
Mars? 

  Czy polecimy jeszcze w tym stuleciu na 
Marsa? 

  Wir sehen uns in einer Stunde.   Zobaczymy się za godzinę.  

  Aber das ist Schnee von gestern.   Ale to już jest stara sprawa.  

  Ruf mich bei Bedarf einfach an.   Zadzwoń do mnie w razie potrzeby. 

  Ich melde mich in den nächsten 24 Stunden.   Zamelduję się w w ciągu najbliższych 
dwudziestu czterech godzin.  

  Ich komme am Dienstag.   Przyjdę we wtorek.  

  Ich komme am zweiten Februar.   Przyjdę drugiego lutego.  

  Es ist erst Anfang Dezember.   Jest dopiero początek grudnia.  
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  Die Verwaltung ist im Hauptgebäude.   Administracja znajduje się w budynku 
głównym.  

  Ich komme am Mittwoch.   Przyjdę w środę. 

  Treffen wir uns gegen halb drei.   Spotkajmy się około w pół do trzeciej.  

  Er stand vor dem Nichts.   Stał przed niczym.  

  Ich komme am fünften Juni.   Przyjdę piątego czerwca.  

  Nach einer Weile wurde es besser.   Po chwili zrobiło się lepiej.  

  Maulwürfe leben unter der Erde.   Krety żyją pod ziemią.  

  Bis zur Abfahrt sind es noch 2 Stunden.   Do odjazdu zostało jeszcze dwie godziny.  

  Am nächsten Bahnhof steige ich aus.   Wysiadam na następnym przystanku.  

  Der Wagen steht vor dem Gartentor.   Ten pojazd stoi przed bramą ogrodową.  

  Bitte sei spätestens um zwölf Uhr wieder da.   Proszę wróć najpóźniej do 12 do domu.  

  Es ist bald Mitternacht.   Niebawem będzie północ.  

  Zeugnisse gibt es vor den Ferien.   Świadectwa rozdawane są przed wakacjami.  

  Wir fahren bei guter Laune in den Urlaub.   Jedziemy w dobrym nastroju na urlop.  

  Ich habe alles außer Geld.   Mam wszystko oprócz pieniędzy.  

  Ich mache das auf eigene Faust.   Zrobię to na własną rękę.  

  Ich lebe in einer Beziehung.   Żyję w związku.  

  Ich verreise auf unbestimmte Zeit.   Wyjeżdżam na czas nieokreślony.  

  Ich komme irgendwann auch mal nach Berlin.   Kiedyś przyjadę do Berlina.  

  Ich komme aus der Küche.   Idę z kuchni.  

  Ich komme am Freitag.   Przyjdę w piątek.  
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  Das kann nicht jeder.   Nie każdy może.  

  Die Reise zum Mittelpunkt der Erde.   Droga do środka ziemi.  

  Wir treffen uns jeden Monat zur gleichen Zeit.   Spotykamy się każdego miesiąca w tym 
samym czasie.  

  Es ist jedes Jahr das gleiche.   Tak jest każdego roku.  

  bei allem nötigen Respekt gegenüber   z całym szacunkiem 

  Bis Donnerstag!   Do czwartku! 

  Ich habe noch Urlaub bis Anfang Oktober.   Mam urlop do początku października.  

  Die Informationen sind auf unserer Webseite.   Informacje znajdują się na naszej stronie 
internetowej.  

  Was steht für mich auf dem Spiel?   Co ryzykuję? 

  Ich gehe voraus.   Idę z przodu.  

  Ich komme am Morgen.   Przyjdę rano.  

  Maulwürfe leben unter der Erde.   Krety żyją pod ziemią.  

  Wir leben in einer Demokratie.   Żyjemy w demokracji.  

  Ich bin nicht müde, im Gegenteil.   Nie jestem zmęczony, wręcz przeciwnie.  

  Durch Wasser und Seife entstehen 
Seifenblasen. 

  Z wody i mydła powstają bańki mydlane.  

  Wir warten hier schon seit einer Stunde.   Czekamy tutaj już godzinę.  

  Ich arbeite von 9 bis 17 Uhr.   Pracuję od dziewiątej do piątej.  

  Ich komme am einundzwanzigsten 
September. 

  Przyjdę dwudziestego pierwszego września.  

  Bis zu meinem Tode werde ich nicht mehr 
rauchen. 

  Nie będę palił aż do mojej śmierci.  
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  Sie wohnen auf dem Lande.   Mieszkają na wsi.  

  Der Theorie nach ist es ganz einfach.   Teoretycznie jest to bardzo łatwe.  

  Kommst du im Sommer mal über das 
Wochenende? 

  Czy przyjedziesz kiedyś latem na weekend? 

  Ich wohne in der Nähe.   Mieszkam blisko.  

  Ich unterstütze das Projekt in vollem Umfang.   Popieram projekt w całości.  

  Ich komme am Sonntag.   Przyjdę w niedzielę.  

  Vielleicht morgen?   Może jutro? 

  Hier sind alle bis auf Herrn Direktor.   Są tutaj wszyscy oprócz pana dyrektora.  

  Ich helfe der Frau über die Straße.   Pomagam kobiecie po drugiej stronie ulicy.  

  Wir sind doch hoffentlich pünktlich da?   Mamy nadziej, że jesteśmy na czas.  

  Ich genieße jeden Tag.   Korzystam z każdego dnia.  

  Er hat Talent auf vielen Gebieten.   On jest utalentowany w wielu obszarach.  

  Um wieviel Uhr kommst du?   O której przyjdziesz? 

  Das Flugzeug landet mitten in der Nacht.   Samolot ląduje w środku nocy.  

  Die beiden Jungs streiten sich wegen eines 
Mädchens. 

  Obaj chłopcy kłócą się z powodu dziewczyny.  

  Ich komme am ersten Januar.   Przyjdę pierwszego stycznia.  

  Wir fahren am gleichen Tag noch weiter.   Tego samego dnia jedziemy jeszcze dalej.  

  Ich bin schon auf dem Weg zur Tür.   Już jestem w drodze do drzwi.  

  Bis nächsten Monat   do następnego miesiąca (zobaczymy się w 
następnym miesiącu) 

  Ich gehe gerade aus dem Haus.   Wychodzę właśnie z domu.  
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  Ich komme am Donnerstag.   Przyjdę w czwartek.  

  Ich komme am Montag.   Przyjdę w poniedziałek.  

  Wir streiten uns nicht wegen einer Frau.   Nie kłócimy się o kobietę.  

  Sie trinken es direkt aus den Flaschen.   Piją to wprost z butelek.  

  Ich bezahle das aus eigener Tasche.   Zapłacę to z własnej kieszeni.  

  Ich wecke ihn manchmal mit kaltem Wasser.   Czasami budzę go zimną wodą.  

  Er kämpft mit allen Mitteln.   Walczy na wszystkie sposoby.  

  Ich komme am neunzehnten August.   Przyjdę dziewiętnastego sierpnia.  

  Ich komme am dritten März.   Przyjdę trzeciego marca.  

  Der Tisch steht neben dem Fenster.   Stół stoi blisko okna.  

  Falls ich mich nicht irre.   Jeśli się nie mylę.  

  Auf diese Weise ist es einfacher.   W ten sposób jest łatwiej.  

  Tag um Tag steigen die Verkaufszahlen.   Z dnia na dzień wzrasta sprzedaż.  

  Der Urlaub ist zum Greifen nah.   Wakacje są w zasięgu ręki.  
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084.01_Lekcja 14 – Typowe zwroty łączące przyimek i rzeczownik_karty 

Bis wann bleibst du? Bis Donnerstag! Ich bin bereits hier! 

Maulwürfe leben unter der 
Erde. 

Bis nächsten Monat Ich gehe voraus. 

Durch Wasser und Seife 
entstehen Seifenblasen. 

Ich arbeite von 9 bis 17 Uhr. Falls ich mich nicht irre. 

Was steht für mich auf dem 
Spiel? 

Die Reise zum Mittelpunkt 
der Erde. 

Bitte sei spätestens um zwölf 
Uhr wieder da. 

Es ist erst Anfang Dezember. Es ist bald Mitternacht. Das kann nicht jeder. 

Vielleicht morgen? Jede Minute zählt. Ich genieße jeden Tag. 
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Już jestem tutaj! Do czwartku! Do kiedy zostaniesz? 

Idę z przodu.  
do następnego miesiąca 

(zobaczymy się w 
następnym miesiącu) 

Krety żyją pod ziemią.  

Jeśli się nie mylę.  
Pracuję od dziewiątej do 

piątej.  
Z wody i mydła powstają 

bańki mydlane.  

Proszę wróć najpóźniej do 
12 do domu.  

Droga do środka ziemi.  Co ryzykuję? 

Nie każdy może.  Niebawem będzie północ.  
Jest dopiero początek 

grudnia.  

Korzystam z każdego dnia.  Liczy się każda minuta. Może jutro? 
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Es ist jedes Jahr das gleiche. 
Ich bin nicht müde, im 

Gegenteil. 
Er kämpft mit allen Mitteln. 

Er stand vor dem Nichts. 
Ich komme irgendwann auch 

mal nach Berlin. 
Von Anfang an. 

Ich bin am Montag beruflich 
in Berlin. 

Wir sind rund um die Uhr 
geöffnet. 

Ich komme aus der Küche. 

Um wieviel Uhr kommst du? 
Kommst du im Sommer mal 

über das Wochenende? 
Zeugnisse gibt es vor den 

Ferien. 

Ich habe noch Urlaub bis 
Anfang Oktober. 

Ich verreise auf unbestimmte 
Zeit. 

Nach einer Weile wurde es 
besser. 

Ich melde mich in den 
nächsten 24 Stunden. 

Tag um Tag steigen die 
Verkaufszahlen. 

Wir fahren am gleichen Tag 
noch weiter. 
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Walczy na wszystkie 
sposoby.  

Nie jestem zmęczony, wręcz 
przeciwnie.  

Tak jest każdego roku.  

Od początku Kiedyś przyjadę do Berlina.  Stał przed niczym.  

Idę z kuchni.  Jesteśmy otwarci całą dobę.  
W poniedziałek jestem 
zawodowo w Berlinie.  

Świadectwa rozdawane są 
przed wakacjami.  

Czy przyjedziesz kiedyś 
latem na weekend? 

O której przyjdziesz? 

Po chwili zrobiło się lepiej.  
Wyjeżdżam na czas 

nieokreślony.  
Mam urlop do początku 

października.  

Tego samego dnia jedziemy 
jeszcze dalej.  

Z dnia na dzień wzrasta 
sprzedaż.  

Zamelduję się w w ciągu 
najbliższych dwudziestu 

czterech godzin.  
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Bis zur Abfahrt sind es noch 
2 Stunden. 

Wir treffen uns jeden Monat 
zur gleichen Zeit. 

Bei diesem Wetter bleibe ich 
zu Hause. 

Wir sehen uns in einer 
Stunde. 

Das Flugzeug landet mitten 
in der Nacht. 

Ich komme am Montag. 

Ich komme am Dienstag. Ich komme am Mittwoch. Ich komme am Donnerstag. 

Ich komme am Freitag. Ich komme am Samstag. Ich komme am Sonntag. 

Ich komme am Morgen. Ich komme in der Nacht. Ich komme am fünften Juni. 

Ich komme am ersten Januar. 
Ich komme am zweiten 

Februar. 
Ich komme am dritten März. 
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W taką pogodę zostanę w 
domu.  

Spotykamy się każdego 
miesiąca w tym samym 

czasie.  

Do odjazdu zostało jeszcze 
dwie godziny.  

Przyjdę w poniedziałek.  
Samolot ląduje w środku 

nocy.  
Zobaczymy się za godzinę.  

Przyjdę w czwartek.  Przyjdę w środę. Przyjdę we wtorek.  

Przyjdę w niedzielę.  Przyjdę w sobotę.  Przyjdę w piątek.  

Przyjdę piątego czerwca.  Przyjdę w nocy.  Przyjdę rano.  

Przyjdę trzeciego marca.  Przyjdę drugiego lutego.  Przyjdę pierwszego stycznia.  
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Ich komme am neunzehnten 
August. 

Ich komme am 
einundzwanzigsten 

September. 

Ich komme am dreißigsten 
November. 

Ich helfe der Frau über die 
Straße. 

Die Verwaltung ist im 
Hauptgebäude. 

Ich bin schon auf dem Weg 
zur Tür. 

Ich gehe gerade aus dem 
Haus. 

Maulwürfe leben unter der 
Erde. 

Wir streiten uns nicht wegen 
einer Frau. 

Die beiden Jungs streiten 
sich wegen eines Mädchens. 

Wir warten hier schon seit 
einer Stunde. 

Sie wohnen auf dem Lande. 

Aber das ist Schnee von 
gestern. 

Ich lebe in einer Beziehung. 
Fliegen wir in diesem 

Jahrhundert noch zum Mars? 

Wir leben in einer 
Demokratie. 

Ich wecke ihn manchmal mit 
kaltem Wasser. 

Ich liebe sie von ganzem 
Herzen. 
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Przyjdę trzydziestego 
listopada.  

Przyjdę dwudziestego 
pierwszego września.  

Przyjdę dziewiętnastego 
sierpnia.  

Już jestem w drodze do 
drzwi.  

Administracja znajduje się w 
budynku głównym.  

Pomagam kobiecie po 
drugiej stronie ulicy.  

Nie kłócimy się o kobietę.  Krety żyją pod ziemią.  Wychodzę właśnie z domu.  

Mieszkają na wsi.  Czekamy tutaj już godzinę.  
Obaj chłopcy kłócą się z 

powodu dziewczyny.  

Czy polecimy jeszcze w tym 
stuleciu na Marsa? 

Żyję w związku.  Ale to już jest stara sprawa.  

Kocham go z całego serca.  
Czasami budzę go zimną 

wodą.  
Żyjemy w demokracji.  
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Sie trinken es direkt aus den 
Flaschen. 

Wir fahren bei guter Laune 
in den Urlaub. 

Ich mache das auf eigene 
Faust. 

Auf diese Weise ist es 
einfacher. 

Er ist bei einem Unfall ums 
Leben gekommen. 

Ich bezahle das aus eigener 
Tasche. 

Wir sind am Ziel. 
Der Theorie nach ist es ganz 

einfach. 
Ich unterstütze das Projekt in 

vollem Umfang. 

Ruf mich bei Bedarf einfach 
an. 

Am nächsten Bahnhof steige 
ich aus. 

Wir sind doch hoffentlich 
pünktlich da? 

Ich habe alles außer Geld. Ich wohne in der Nähe. 
Treffen wir uns gegen halb 

drei. 

Bis zu meinem Tode werde 
ich nicht mehr rauchen. 

Der Tisch steht neben dem 
Fenster. 

Der Wagen steht vor dem 
Gartentor. 
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Zrobię to na własną rękę.  
Jedziemy w dobrym nastroju 

na urlop.  
Piją to wprost z butelek.  

Zapłacę to z własnej 
kieszeni.  

Stracił życie w wypadku.  W ten sposób jest łatwiej.  

Popieram projekt w całości.  
Teoretycznie jest to bardzo 

łatwe.  
Jesteśmy u celu.  

Mamy nadziej, że jesteśmy 
na czas.  

Wysiadam na następnym 
przystanku.  

Zadzwoń do mnie w razie 
potrzeby. 

Spotkajmy się około w pół 
do trzeciej.  

Mieszkam blisko.  
Mam wszystko oprócz 

pieniędzy.  

Ten pojazd stoi przed bramą 
ogrodową.  

Stół stoi blisko okna.  
Nie będę palił aż do mojej 

śmierci.  
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Die Informationen sind auf 
unserer Webseite. 

Er hat Talent auf vielen 
Gebieten. 

Er kam aus dem Nichts. 

Hier sind alle bis auf Herrn 
Direktor. 

bei allem nötigen Respekt 
gegenüber 

Der Urlaub ist zum Greifen 
nah. 

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  
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Pojawił się z nikąd.  
On jest utalentowany w 

wielu obszarach.  
Informacje znajdują się na 
naszej stronie internetowej.  

Wakacje są w zasięgu ręki.  z całym szacunkiem 
Są tutaj wszyscy oprócz pana 

dyrektora.  
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084.02_Lekcja 14 – Typowe zwroty łączące przyimek i rzeczownik_test 

  Jeśli się nie mylę.  ................................................................. 

  Nie kłócimy się o kobietę.  ................................................................. 

  Jesteśmy otwarci całą dobę.  ................................................................. 

  Z wody i mydła powstają bańki mydlane.  ................................................................. 

  Teoretycznie jest to bardzo łatwe.  ................................................................. 

  Tak jest każdego roku.  ................................................................. 

  Są tutaj wszyscy oprócz pana dyrektora.  ................................................................. 

  Zamelduję się w w ciągu najbliższych 
dwudziestu czterech godzin.  

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

  Stół stoi blisko okna.  ................................................................. 

  Popieram projekt w całości.  ................................................................. 

  Kiedyś przyjadę do Berlina.  ................................................................. 

  Kocham go z całego serca.  ................................................................. 

  Obaj chłopcy kłócą się z powodu dziewczyny.  ................................................................. 

  Przyjdę w sobotę.  ................................................................. 

  Przyjdę rano.  ................................................................. 

  On jest utalentowany w wielu obszarach.  ................................................................. 

  Mam urlop do początku października.  ................................................................. 

  Wyjeżdżam na czas nieokreślony.  ................................................................. 

  Przyjdę pierwszego stycznia.  ................................................................. 

  Krety żyją pod ziemią.  ................................................................. 
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  Przyjdę w czwartek.  ................................................................. 

  Przyjdę drugiego lutego.  ................................................................. 

  Samolot ląduje w środku nocy.  ................................................................. 

  O której przyjdziesz? ................................................................. 

  Zadzwoń do mnie w razie potrzeby. ................................................................. 

  Zapłacę to z własnej kieszeni.  ................................................................. 

  Przyjdę trzydziestego listopada.  ................................................................. 

  Żyjemy w demokracji.  ................................................................. 

  Do kiedy zostaniesz? ................................................................. 

  Droga do środka ziemi.  ................................................................. 

  Jedziemy w dobrym nastroju na urlop.  ................................................................. 

  Administracja znajduje się w budynku 
głównym.  

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

  Mam wszystko oprócz pieniędzy.  ................................................................. 

  do następnego miesiąca (zobaczymy się w 
następnym miesiącu) 

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

  Mieszkają na wsi.  ................................................................. 

  Może jutro? ................................................................. 

  Czasami budzę go zimną wodą.  ................................................................. 

  Przyjdę w nocy.  ................................................................. 

  Spotykamy się każdego miesiąca w tym 
samym czasie.  

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

  Czy polecimy jeszcze w tym stuleciu na 
Marsa? 

................................................................. 
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  Przyjdę w środę. ................................................................. 

  Już jestem w drodze do drzwi.  ................................................................. 

  Przyjdę w niedzielę.  ................................................................. 

  Zrobię to na własną rękę.  ................................................................. 

  Wakacje są w zasięgu ręki.  ................................................................. 

  Korzystam z każdego dnia.  ................................................................. 

  Przyjdę dwudziestego pierwszego września.  ................................................................. 

  Po chwili zrobiło się lepiej.  ................................................................. 

  Pojawił się z nikąd.  ................................................................. 

  Ten pojazd stoi przed bramą ogrodową.  ................................................................. 

  Przyjdę dziewiętnastego sierpnia.  ................................................................. 

  Ale to już jest stara sprawa.  ................................................................. 

  W poniedziałek jestem zawodowo w Berlinie.  ................................................................. 

  Przyjdę trzeciego marca.  ................................................................. 

  Mamy nadziej, że jesteśmy na czas.  ................................................................. 

  Przyjdę we wtorek.  ................................................................. 

  Nie każdy może.  ................................................................. 

  Informacje znajdują się na naszej stronie 
internetowej.  

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

  Liczy się każda minuta. ................................................................. 

  Do czwartku! ................................................................. 

  Przyjdę piątego czerwca.  ................................................................. 
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  Walczy na wszystkie sposoby.  ................................................................. 

  Idę z kuchni.  ................................................................. 

  Jesteśmy u celu.  ................................................................. 

  Pracuję od dziewiątej do piątej.  ................................................................. 

  Wychodzę właśnie z domu.  ................................................................. 

  Mieszkam blisko.  ................................................................. 

  Pomagam kobiecie po drugiej stronie ulicy.  ................................................................. 

  W ten sposób jest łatwiej.  ................................................................. 

  Czy przyjedziesz kiedyś latem na weekend? ................................................................. 

  Niebawem będzie północ.  ................................................................. 

  Piją to wprost z butelek.  ................................................................. 

  Nie będę palił aż do mojej śmierci.  ................................................................. 

  Żyję w związku.  ................................................................. 

  W taką pogodę zostanę w domu.  ................................................................. 

  Stracił życie w wypadku.  ................................................................. 

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

  Zobaczymy się za godzinę.  ................................................................. 

  Nie jestem zmęczony, wręcz przeciwnie.  ................................................................. 

  Do odjazdu zostało jeszcze dwie godziny.  ................................................................. 

  Proszę wróć najpóźniej do 12 do domu.  ................................................................. 

  Jest dopiero początek grudnia.  ................................................................. 
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  Krety żyją pod ziemią.  ................................................................. 

  Już jestem tutaj! ................................................................. 

  Z dnia na dzień wzrasta sprzedaż.  ................................................................. 

  Idę z przodu.  ................................................................. 

  Od początku ................................................................. 

  Świadectwa rozdawane są przed wakacjami.  ................................................................. 

  Stał przed niczym.  ................................................................. 

  Co ryzykuję? ................................................................. 
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084.03_Lekcja 14 – Typowe zwroty łączące przyimek i rzeczownik_klucz 

  Jeśli się nie mylę.    Falls ich mich nicht irre. 

  Nie kłócimy się o kobietę.    Wir streiten uns nicht wegen einer Frau. 

  Jesteśmy otwarci całą dobę.    Wir sind rund um die Uhr geöffnet. 

  Z wody i mydła powstają bańki mydlane.    Durch Wasser und Seife entstehen 
Seifenblasen. 

  Teoretycznie jest to bardzo łatwe.    Der Theorie nach ist es ganz einfach. 

  Tak jest każdego roku.    Es ist jedes Jahr das gleiche. 

  Są tutaj wszyscy oprócz pana dyrektora.    Hier sind alle bis auf Herrn Direktor. 

  Zamelduję się w w ciągu najbliższych 
dwudziestu czterech godzin.  

  Ich melde mich in den nächsten 24 Stunden. 

  Stół stoi blisko okna.    Der Tisch steht neben dem Fenster. 

  Popieram projekt w całości.    Ich unterstütze das Projekt in vollem Umfang. 

  Kiedyś przyjadę do Berlina.    Ich komme irgendwann auch mal nach Berlin. 

  Kocham go z całego serca.    Ich liebe sie von ganzem Herzen. 

  Obaj chłopcy kłócą się z powodu dziewczyny.    Die beiden Jungs streiten sich wegen eines 
Mädchens. 

  Przyjdę w sobotę.    Ich komme am Samstag. 

  Przyjdę rano.    Ich komme am Morgen. 

  On jest utalentowany w wielu obszarach.    Er hat Talent auf vielen Gebieten. 

  Mam urlop do początku października.    Ich habe noch Urlaub bis Anfang Oktober. 

  Wyjeżdżam na czas nieokreślony.    Ich verreise auf unbestimmte Zeit. 

  Przyjdę pierwszego stycznia.    Ich komme am ersten Januar. 
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  Krety żyją pod ziemią.    Maulwürfe leben unter der Erde. 

  Przyjdę w czwartek.    Ich komme am Donnerstag. 

  Przyjdę drugiego lutego.    Ich komme am zweiten Februar. 

  Samolot ląduje w środku nocy.    Das Flugzeug landet mitten in der Nacht. 

  O której przyjdziesz?   Um wieviel Uhr kommst du? 

  Zadzwoń do mnie w razie potrzeby.   Ruf mich bei Bedarf einfach an. 

  Zapłacę to z własnej kieszeni.    Ich bezahle das aus eigener Tasche. 

  Przyjdę trzydziestego listopada.    Ich komme am dreißigsten November. 

  Żyjemy w demokracji.    Wir leben in einer Demokratie. 

  Do kiedy zostaniesz?   Bis wann bleibst du? 

  Droga do środka ziemi.    Die Reise zum Mittelpunkt der Erde. 

  Jedziemy w dobrym nastroju na urlop.    Wir fahren bei guter Laune in den Urlaub. 

  Administracja znajduje się w budynku 
głównym.  

  Die Verwaltung ist im Hauptgebäude. 

  Mam wszystko oprócz pieniędzy.    Ich habe alles außer Geld. 

  do następnego miesiąca (zobaczymy się w 
następnym miesiącu) 

  Bis nächsten Monat 

  Mieszkają na wsi.    Sie wohnen auf dem Lande. 

  Może jutro?   Vielleicht morgen? 

  Czasami budzę go zimną wodą.    Ich wecke ihn manchmal mit kaltem Wasser. 

  Przyjdę w nocy.    Ich komme in der Nacht. 

  Spotykamy się każdego miesiąca w tym 
samym czasie.  

  Wir treffen uns jeden Monat zur gleichen Zeit. 
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  Czy polecimy jeszcze w tym stuleciu na 
Marsa? 

  Fliegen wir in diesem Jahrhundert noch zum 
Mars? 

  Przyjdę w środę.   Ich komme am Mittwoch. 

  Już jestem w drodze do drzwi.    Ich bin schon auf dem Weg zur Tür. 

  Przyjdę w niedzielę.    Ich komme am Sonntag. 

  Zrobię to na własną rękę.    Ich mache das auf eigene Faust. 

  Wakacje są w zasięgu ręki.    Der Urlaub ist zum Greifen nah. 

  Korzystam z każdego dnia.    Ich genieße jeden Tag. 

  Przyjdę dwudziestego pierwszego września.    Ich komme am einundzwanzigsten 
September. 

  Po chwili zrobiło się lepiej.    Nach einer Weile wurde es besser. 

  Pojawił się z nikąd.    Er kam aus dem Nichts. 

  Ten pojazd stoi przed bramą ogrodową.    Der Wagen steht vor dem Gartentor. 

  Przyjdę dziewiętnastego sierpnia.    Ich komme am neunzehnten August. 

  Ale to już jest stara sprawa.    Aber das ist Schnee von gestern. 

  W poniedziałek jestem zawodowo w Berlinie.    Ich bin am Montag beruflich in Berlin. 

  Przyjdę trzeciego marca.    Ich komme am dritten März. 

  Mamy nadziej, że jesteśmy na czas.    Wir sind doch hoffentlich pünktlich da? 

  Przyjdę we wtorek.    Ich komme am Dienstag. 

  Nie każdy może.    Das kann nicht jeder. 

  Informacje znajdują się na naszej stronie 
internetowej.  

  Die Informationen sind auf unserer Webseite. 

  Liczy się każda minuta.   Jede Minute zählt. 
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  Do czwartku!   Bis Donnerstag! 

  Przyjdę piątego czerwca.    Ich komme am fünften Juni. 

  Walczy na wszystkie sposoby.    Er kämpft mit allen Mitteln. 

  Idę z kuchni.    Ich komme aus der Küche. 

  Jesteśmy u celu.    Wir sind am Ziel. 

  Pracuję od dziewiątej do piątej.    Ich arbeite von 9 bis 17 Uhr. 

  Wychodzę właśnie z domu.    Ich gehe gerade aus dem Haus. 

  Mieszkam blisko.    Ich wohne in der Nähe. 

  Pomagam kobiecie po drugiej stronie ulicy.    Ich helfe der Frau über die Straße. 

  W ten sposób jest łatwiej.    Auf diese Weise ist es einfacher. 

  Czy przyjedziesz kiedyś latem na weekend?   Kommst du im Sommer mal über das 
Wochenende? 

  Niebawem będzie północ.    Es ist bald Mitternacht. 

  Piją to wprost z butelek.    Sie trinken es direkt aus den Flaschen. 

  Nie będę palił aż do mojej śmierci.    Bis zu meinem Tode werde ich nicht mehr 
rauchen. 

  Żyję w związku.    Ich lebe in einer Beziehung. 

  W taką pogodę zostanę w domu.    Bei diesem Wetter bleibe ich zu Hause. 

  Stracił życie w wypadku.    Er ist bei einem Unfall ums Leben gekommen. 

  z całym szacunkiem   bei allem nötigen Respekt gegenüber 

  Zobaczymy się za godzinę.    Wir sehen uns in einer Stunde. 

  Nie jestem zmęczony, wręcz przeciwnie.    Ich bin nicht müde, im Gegenteil. 
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  Do odjazdu zostało jeszcze dwie godziny.    Bis zur Abfahrt sind es noch 2 Stunden. 

  Proszę wróć najpóźniej do 12 do domu.    Bitte sei spätestens um zwölf Uhr wieder da. 

  Jest dopiero początek grudnia.    Es ist erst Anfang Dezember. 

  Krety żyją pod ziemią.    Maulwürfe leben unter der Erde. 

  Już jestem tutaj!   Ich bin bereits hier! 

  Z dnia na dzień wzrasta sprzedaż.    Tag um Tag steigen die Verkaufszahlen. 

  Idę z przodu.    Ich gehe voraus. 

  Od początku   Von Anfang an. 

  Świadectwa rozdawane są przed wakacjami.    Zeugnisse gibt es vor den Ferien. 

  Stał przed niczym.    Er stand vor dem Nichts. 

  Co ryzykuję?   Was steht für mich auf dem Spiel? 

 

  



 448 

085_Lekcja 15_Czasowniki zwrotne _ Słownictwo - słuchaj!i 

  einig   zgodny 

  sich interessieren - ich interessiere mich, du 
interessierst dich, er interessiert sich, wir 
interessieren uns, ihr interessiert euch, sie 
interessieren sich 

  interesować się 

  sich vorstellen   przedstawiać się 

  gleichen - ich gleiche, du gleichst, er gleicht, 
wir gleichen, ihr gleicht, sie gleichen 

  być podobnym 

  sich setzen   usiąść 

  Tisch, der   stół 

  Personalabteilung, die   dział personalny 

  sich auskennen   znać się na czymś 

  am Ende   pod koniec 

  Sorgen, die   zmartwienia 

  sich merken   zapamiętać 

  Küchentisch, der   stół kuchenny 

  Politik, die   polityka 

  sich waschen   myć się 

  beschäftigen   zatrudnić 

  sich freuen   cieszyć się 

  Einwohner, der   mieszkaniec 

  sich vorbereiten   przygotować się 

  sich fühlen   czuć się 
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  sich kaufen   kupić sobie 

  sich treffen- ich treffe mich, du triffst dich, er 
trifft sich, wir treffen uns, ihr trefft euch, sie 
treffen sich. 

  spotkać się 

  Sorgen, die   zmartwienia 

  Exkursionsprogramm, das   program wycieczki 

  sich entschuldigen   usprawiedliwić się 

  fühlen, (sich)   czuć się 

  es befindet sich   to znajduje się 

  sich merken   zapamiętać sobie 

  sich erholen   odpocząć 

  sich entscheiden - ich entscheide mich, du 
entscheidest dich, er entscheidet sich, wir 
entscheiden uns, ihr entscheidet euch, sie 
entscheiden sich 

  zdecydować się- ja zdecyduję się, ty 
zdecydujesz się, on ona ono zdecyduje się, my 
zdecydujemy się, wy zdecydujecie się, oni one 
zdecydują się 

  sich vorstellen   przedstawiać się 

  nebeneinander   obok siebie 

  sich ausruhen   odpocząć sobie 

  sich bewegen - ich bewege mich, du bewegst 
dich, er bewegt sich, wir bewegen uns, ihr 
bewegt euch, sie bewegen sich 

  ruszać się 

  sich verabschieden- ich verabschiede mich, du 
verabschiedest dich, er verabschiedet sich, wir 
verabschieden uns, ihr verabschiedet euch, sie 
verabschieden sich 

  rozstać się 

  sich bedienen   częstować się 

  sich vorstellen   przedstawić się 
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  sich waschen   myć się 

  sich fühlen - ich fühle mich, du fühlst dich, er 
fühlt sich, wir fühlen uns, ihr fühlt euch, sie 
fühlen sich 

  czuć się 

  Ding, das   rzecz 

  sich freuen auf   cieszyć się 

  sich ausruhen   odpocząć  

  verdienen   zarobić 

  sich schicken   pasować 

  leisten   pozwolić sobie 

  Sonne, die   słońce 

  beteiligen - ich beteilige, du beteiligst, er 
beteiligt, wir beteiligen, ihr beteiligt, sie 
beteiligen 

  angażować się 

 

086_Lekcja 15_Czasowniki zwrotne_ Słownictwo - przetłumacz! 

  cieszyć się   sich freuen 

  kupić sobie   sich kaufen 

  myć się   sich waschen 

  zapamiętać sobie   sich merken 

  usiąść   sich setzen 

  ruszać się   sich bewegen - ich bewege mich, du bewegst 
dich, er bewegt sich, wir bewegen uns, ihr 
bewegt euch, sie bewegen sich 

  pod koniec   am Ende 
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  odpocząć   sich erholen 

  obok siebie   nebeneinander 

  być podobnym   gleichen - ich gleiche, du gleichst, er gleicht, 
wir gleichen, ihr gleicht, sie gleichen 

  mieszkaniec   Einwohner, der 

  myć się   sich waschen 

  zdecydować się- ja zdecyduję się, ty 
zdecydujesz się, on ona ono zdecyduje się, my 
zdecydujemy się, wy zdecydujecie się, oni one 
zdecydują się 

  sich entscheiden - ich entscheide mich, du 
entscheidest dich, er entscheidet sich, wir 
entscheiden uns, ihr entscheidet euch, sie 
entscheiden sich 

  zgodny   einig 

  cieszyć się   sich freuen auf 

  rzecz   Ding, das 

  częstować się   sich bedienen 

  czuć się   fühlen, (sich) 

  pozwolić sobie   leisten 

  usprawiedliwić się   sich entschuldigen 

  spotkać się   sich treffen- ich treffe mich, du triffst dich, er 
trifft sich, wir treffen uns, ihr trefft euch, sie 
treffen sich. 

  czuć się   sich fühlen 

  zmartwienia   Sorgen, die 

  rozstać się   sich verabschieden- ich verabschiede mich, du 
verabschiedest dich, er verabschiedet sich, wir 
verabschieden uns, ihr verabschiedet euch, sie 
verabschieden sich 



 452 

  dział personalny   Personalabteilung, die 

  zarobić   verdienen 

  przygotować się   sich vorbereiten 

  zapamiętać   sich merken 

  słońce   Sonne, die 

  program wycieczki   Exkursionsprogramm, das 

  polityka   Politik, die 

  odpocząć    sich ausruhen 

  czuć się   sich fühlen - ich fühle mich, du fühlst dich, er 
fühlt sich, wir fühlen uns, ihr fühlt euch, sie 
fühlen sich 

  przedstawić się   sich vorstellen 

  interesować się   sich interessieren - ich interessiere mich, du 
interessierst dich, er interessiert sich, wir 
interessieren uns, ihr interessiert euch, sie 
interessieren sich 

  odpocząć sobie   sich ausruhen 

  zmartwienia   Sorgen, die 

  to znajduje się   es befindet sich 

  znać się na czymś   sich auskennen 

  przedstawiać się   sich vorstellen 

  zatrudnić   beschäftigen 

  stół kuchenny   Küchentisch, der 

  pasować   sich schicken 
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  stół   Tisch, der 

  przedstawiać się   sich vorstellen 

  angażować się   beteiligen - ich beteilige, du beteiligst, er 
beteiligt, wir beteiligen, ihr beteiligt, sie 
beteiligen 

 

087_Lekcja 15_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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  Ich kann es mir leisten.   Mogę sobie na to pozwolić.  

  Es schickte sich wirklich nicht …   Naprawdę to nie pasowało… 

  Wir treffen uns am Ende der Woche.   Spotkamy się pod koniec tygodnia.  

  Er wäscht sich nicht.   Nie myje się.  

  Sind wir uns einig?   Jesteśmy zgodni? 

  Er wäscht sich die Haare.   On myje sobie włosy.  

  Setzt dich an den Tisch.   Usiądź przy stole.  

  Das musst du dir verdienen.   Musisz to zarobić.  

  Das Exkursionsprogramm hört sich spannend 
an. 

  Program wycieczki wydaje się bardzo napięty.  

  Du brauchst dir keine Sorgen zu machen.   Nie musisz się martwić.  

  Ich kann mich selbst beschäftigen.   Mogę się samozatrudnić. 

  Wie fühlen sie sich?   Jak się czujecie? 

  Ich muss mich entschuldigen.   Muszę się usprawiedliwić. 

  Es freut mich.   Miło mi.  

  Manche Dinge ändern sich eben nie.   Niektóre rzeczy nigdy się nie zmieniają. 

  Setzen wir uns nebeneinander?   Czy siądziemy obok siebie? 

  Es befindet sich ein Fehler im Programm.   W programie znajduje się błąd.  

  Er bewegt sich zu wenig.   Bardzo mało się rusza.  

  Die Einwohner des Hauses teilen sich die 
Kosten. 

  Mieszkańcy domu dzielą się kosztami.  

  Wie fühlst du dich?   Jak się czujesz? 
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  Die Erde dreht sich um die Sonne.   Ziemia kręci się wokół słońca.  

  Setzen wir uns an den Küchentisch?   Czy usiądziemy przy kuchennym stole? 

  Ich mache mir Sorgen.   Martwię się.  

  Ich kaufe mir eine Brause.   Kupiłem sobie orenżadę.  

  Bereiten Sie sich vor!   Przygotujcie się! 

  Ich entscheide mich dagegen.   Decyduję się odwrotnie.  

  Ich melde mich in den nächsten 24 Stunden.   Zamelduję się w w ciągu najbliższych 
dwudziestu czterech godzin.  

  Bitte melden Sie sich in der 
Personalabteilung. 

  Proszę się zgłosić w dziale personalnym.  

  Sie gleichen sich wie ein Ei dem anderen.   Są do siebie podobni jak dwie krople wody.  

  Ich interessiere mich für Politik.   Interesuję się polityką.  

  Ich freue mich auf dich.   Cieszę się, że cię zobaczę.  

  Willst du dich ausruhen?   Czy chcesz odpocząć? 

  Sie treffen sich am Kino.   Spotykają się w kinie.  

  Ich fühle mich nicht wohl.   Nie czuję się dobrze.  

  Bedienen Sie sich bitte!   Proszę się częstować! 

  Hiermit verabschiede ich mich.   Niniejszym żegnam się.  

  Ich interessiere mich dafür.   Interesuję się tym.  

  Ich setze mich neben dich.   Usiądę obok ciebie.  

  Ich will mich am Geschenk beteiligen.   Chcę się zaangażować do tego podarunku.  
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  Kupiłem sobie orenżadę.    Ich kaufe mir eine Brause. 

  Cieszę się, że cię zobaczę.    Ich freue mich auf dich. 

  Zamelduję się w w ciągu najbliższych 
dwudziestu czterech godzin.  

  Ich melde mich in den nächsten 24 Stunden. 

  On myje sobie włosy.    Er wäscht sich die Haare. 

  Spotkamy się pod koniec tygodnia.    Wir treffen uns am Ende der Woche. 

  Nie myje się.    Er wäscht sich nicht. 

  Mogę sobie na to pozwolić.    Ich kann es mir leisten. 

  Miło mi.    Es freut mich. 

  Jesteśmy zgodni?   Sind wir uns einig? 

  Muszę się usprawiedliwić.   Ich muss mich entschuldigen. 

  Jak się czujesz?   Wie fühlst du dich? 

  Naprawdę to nie pasowało…   Es schickte sich wirklich nicht … 

  Martwię się.    Ich mache mir Sorgen. 

  Interesuję się tym.    Ich interessiere mich dafür. 

  Czy chcesz odpocząć?   Willst du dich ausruhen? 

  Nie musisz się martwić.    Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. 

  Usiądź przy stole.    Setzt dich an den Tisch. 

  Czy usiądziemy przy kuchennym stole?   Setzen wir uns an den Küchentisch? 

  Niektóre rzeczy nigdy się nie zmieniają.   Manche Dinge ändern sich eben nie. 

  W programie znajduje się błąd.    Es befindet sich ein Fehler im Programm. 
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  Proszę się częstować!   Bedienen Sie sich bitte! 

  Program wycieczki wydaje się bardzo napięty.    Das Exkursionsprogramm hört sich spannend 
an. 

  Spotykają się w kinie.    Sie treffen sich am Kino. 

  Proszę się zgłosić w dziale personalnym.    Bitte melden Sie sich in der 
Personalabteilung. 

  Interesuję się polityką.    Ich interessiere mich für Politik. 

  Nie czuję się dobrze.    Ich fühle mich nicht wohl. 

  Usiądę obok ciebie.    Ich setze mich neben dich. 

  Przygotujcie się!   Bereiten Sie sich vor! 

  Czy siądziemy obok siebie?   Setzen wir uns nebeneinander? 

  Ziemia kręci się wokół słońca.    Die Erde dreht sich um die Sonne. 

  Niniejszym żegnam się.    Hiermit verabschiede ich mich. 

  Bardzo mało się rusza.    Er bewegt sich zu wenig. 

  Są do siebie podobni jak dwie krople wody.    Sie gleichen sich wie ein Ei dem anderen. 

  Jak się czujecie?   Wie fühlen sie sich? 

  Musisz to zarobić.    Das musst du dir verdienen. 

  Mogę się samozatrudnić.   Ich kann mich selbst beschäftigen. 

  Mieszkańcy domu dzielą się kosztami.    Die Einwohner des Hauses teilen sich die 
Kosten. 

  Decyduję się odwrotnie.    Ich entscheide mich dagegen. 

  Chcę się zaangażować do tego podarunku.    Ich will mich am Geschenk beteiligen. 
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  Die Einwohner des Hauses teilen sich die 
Kosten. 

  Mieszkańcy domu dzielą się kosztami.  

  Es freut mich.   Miło mi.  

  Ich interessiere mich für Politik.   Interesuję się polityką.  

  Sind wir uns einig?   Jesteśmy zgodni? 

  Setzt dich an den Tisch.   Usiądź przy stole.  

  Die Erde dreht sich um die Sonne.   Ziemia kręci się wokół słońca.  

  Bitte melden Sie sich in der 
Personalabteilung. 

  Proszę się zgłosić w dziale personalnym.  

  Das Exkursionsprogramm hört sich spannend 
an. 

  Program wycieczki wydaje się bardzo napięty.  

  Ich entscheide mich dagegen.   Decyduję się odwrotnie.  

  Ich mache mir Sorgen.   Martwię się.  

  Ich kann mich selbst beschäftigen.   Mogę się samozatrudnić. 

  Wie fühlst du dich?   Jak się czujesz? 

  Bereiten Sie sich vor!   Przygotujcie się! 

  Ich setze mich neben dich.   Usiądę obok ciebie.  

  Wie fühlen sie sich?   Jak się czujecie? 

  Er wäscht sich die Haare.   On myje sobie włosy.  

  Hiermit verabschiede ich mich.   Niniejszym żegnam się.  

  Wir treffen uns am Ende der Woche.   Spotkamy się pod koniec tygodnia.  

  Er bewegt sich zu wenig.   Bardzo mało się rusza.  
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  Es befindet sich ein Fehler im Programm.   W programie znajduje się błąd.  

  Ich kann es mir leisten.   Mogę sobie na to pozwolić.  

  Setzen wir uns an den Küchentisch?   Czy usiądziemy przy kuchennym stole? 

  Sie gleichen sich wie ein Ei dem anderen.   Są do siebie podobni jak dwie krople wody.  

  Ich interessiere mich dafür.   Interesuję się tym.  

  Setzen wir uns nebeneinander?   Czy siądziemy obok siebie? 

  Du brauchst dir keine Sorgen zu machen.   Nie musisz się martwić.  

  Er wäscht sich nicht.   Nie myje się.  

  Bedienen Sie sich bitte!   Proszę się częstować! 

  Ich melde mich in den nächsten 24 Stunden.   Zamelduję się w w ciągu najbliższych 
dwudziestu czterech godzin.  

  Ich muss mich entschuldigen.   Muszę się usprawiedliwić. 

  Das musst du dir verdienen.   Musisz to zarobić.  

  Ich fühle mich nicht wohl.   Nie czuję się dobrze.  

  Es schickte sich wirklich nicht …   Naprawdę to nie pasowało… 

  Manche Dinge ändern sich eben nie.   Niektóre rzeczy nigdy się nie zmieniają. 

  Sie treffen sich am Kino.   Spotykają się w kinie.  

  Willst du dich ausruhen?   Czy chcesz odpocząć? 

  Ich freue mich auf dich.   Cieszę się, że cię zobaczę.  

  Ich kaufe mir eine Brause.   Kupiłem sobie orenżadę.  

  Ich will mich am Geschenk beteiligen.   Chcę się zaangażować do tego podarunku.  
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Bereiten Sie sich vor! Ich setze mich neben dich. 
Manche Dinge ändern sich 

eben nie. 

Sie gleichen sich wie ein Ei 
dem anderen. 

Die Erde dreht sich um die 
Sonne. 

Es schickte sich wirklich 
nicht … 

Es freut mich. 
Ich muss mich 
entschuldigen. 

Setzen wir uns 
nebeneinander? 

Sie treffen sich am Kino. Er bewegt sich zu wenig. Ich interessiere mich dafür. 

Ich freue mich auf dich. Willst du dich ausruhen? Ich kaufe mir eine Brause. 

Er wäscht sich die Haare. Bedienen Sie sich bitte! Er wäscht sich nicht. 
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Niektóre rzeczy nigdy się nie 
zmieniają. 

Usiądę obok ciebie.  Przygotujcie się! 

Naprawdę to nie pasowało… 
Ziemia kręci się wokół 

słońca.  
Są do siebie podobni jak 

dwie krople wody.  

Czy siądziemy obok siebie? Muszę się usprawiedliwić. Miło mi.  

Interesuję się tym.  Bardzo mało się rusza.  Spotykają się w kinie.  

Kupiłem sobie orenżadę.  Czy chcesz odpocząć? Cieszę się, że cię zobaczę.  

Nie myje się.  Proszę się częstować! On myje sobie włosy.  
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Ich fühle mich nicht wohl. 
Setzen wir uns an den 

Küchentisch? 
Setzt dich an den Tisch. 

Die Einwohner des Hauses 
teilen sich die Kosten. 

Das Exkursionsprogramm 
hört sich spannend an. 

Es befindet sich ein Fehler 
im Programm. 

Wie fühlen sie sich? 
Hiermit verabschiede ich 

mich. 
Bitte melden Sie sich in der 

Personalabteilung. 

Ich entscheide mich 
dagegen. 

Ich kann es mir leisten. Das musst du dir verdienen. 

Ich kann mich selbst 
beschäftigen. 

Wir treffen uns am Ende der 
Woche. 

Ich melde mich in den 
nächsten 24 Stunden. 

Ich mache mir Sorgen. 
Ich interessiere mich für 

Politik. 
Wie fühlst du dich? 
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Usiądź przy stole.  
Czy usiądziemy przy 

kuchennym stole? 
Nie czuję się dobrze.  

W programie znajduje się 
błąd.  

Program wycieczki wydaje 
się bardzo napięty.  

Mieszkańcy domu dzielą się 
kosztami.  

Proszę się zgłosić w dziale 
personalnym.  

Niniejszym żegnam się.  Jak się czujecie? 

Musisz to zarobić.  Mogę sobie na to pozwolić.  Decyduję się odwrotnie.  

Zamelduję się w w ciągu 
najbliższych dwudziestu 

czterech godzin.  

Spotkamy się pod koniec 
tygodnia.  

Mogę się samozatrudnić. 

Jak się czujesz? Interesuję się polityką.  Martwię się.  
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Sind wir uns einig? 
Du brauchst dir keine Sorgen 

zu machen. 
Ich will mich am Geschenk 

beteiligen. 

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  
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Chcę się zaangażować do 
tego podarunku.  

Nie musisz się martwić.  Jesteśmy zgodni? 
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  Są do siebie podobni jak dwie krople wody.  ................................................................. 

  Spotkamy się pod koniec tygodnia.  ................................................................. 

  Niektóre rzeczy nigdy się nie zmieniają. ................................................................. 

  On myje sobie włosy.  ................................................................. 

  Mieszkańcy domu dzielą się kosztami.  ................................................................. 

  Cieszę się, że cię zobaczę.  ................................................................. 

  Martwię się.  ................................................................. 

  Zamelduję się w w ciągu najbliższych 
dwudziestu czterech godzin.  

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

  Muszę się usprawiedliwić. ................................................................. 

  Nie musisz się martwić.  ................................................................. 

  Miło mi.  ................................................................. 

  Decyduję się odwrotnie.  ................................................................. 

  Przygotujcie się! ................................................................. 

  Czy chcesz odpocząć? ................................................................. 

  Mogę sobie na to pozwolić.  ................................................................. 

  Jak się czujecie? ................................................................. 

  Usiądę obok ciebie.  ................................................................. 

  Chcę się zaangażować do tego podarunku.  ................................................................. 

  Naprawdę to nie pasowało… ................................................................. 

  Ziemia kręci się wokół słońca.  ................................................................. 
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  Musisz to zarobić.  ................................................................. 

  Mogę się samozatrudnić. ................................................................. 

  Czy siądziemy obok siebie? ................................................................. 

  Niniejszym żegnam się.  ................................................................. 

  Proszę się częstować! ................................................................. 

  Interesuję się tym.  ................................................................. 

  Proszę się zgłosić w dziale personalnym.  ................................................................. 

  Interesuję się polityką.  ................................................................. 

  Spotykają się w kinie.  ................................................................. 

  W programie znajduje się błąd.  ................................................................. 

  Nie myje się.  ................................................................. 

  Jak się czujesz? ................................................................. 

  Nie czuję się dobrze.  ................................................................. 

  Bardzo mało się rusza.  ................................................................. 

  Program wycieczki wydaje się bardzo napięty.  ................................................................. 

  Kupiłem sobie orenżadę.  ................................................................. 

  Usiądź przy stole.  ................................................................. 

  Czy usiądziemy przy kuchennym stole? ................................................................. 

  Jesteśmy zgodni? ................................................................. 
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  Są do siebie podobni jak dwie krople wody.    Sie gleichen sich wie ein Ei dem anderen. 

  Spotkamy się pod koniec tygodnia.    Wir treffen uns am Ende der Woche. 

  Niektóre rzeczy nigdy się nie zmieniają.   Manche Dinge ändern sich eben nie. 

  On myje sobie włosy.    Er wäscht sich die Haare. 

  Mieszkańcy domu dzielą się kosztami.    Die Einwohner des Hauses teilen sich die 
Kosten. 

  Cieszę się, że cię zobaczę.    Ich freue mich auf dich. 

  Martwię się.    Ich mache mir Sorgen. 

  Zamelduję się w w ciągu najbliższych 
dwudziestu czterech godzin.  

  Ich melde mich in den nächsten 24 Stunden. 

  Muszę się usprawiedliwić.   Ich muss mich entschuldigen. 

  Nie musisz się martwić.    Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. 

  Miło mi.    Es freut mich. 

  Decyduję się odwrotnie.    Ich entscheide mich dagegen. 

  Przygotujcie się!   Bereiten Sie sich vor! 

  Czy chcesz odpocząć?   Willst du dich ausruhen? 

  Mogę sobie na to pozwolić.    Ich kann es mir leisten. 

  Jak się czujecie?   Wie fühlen sie sich? 

  Usiądę obok ciebie.    Ich setze mich neben dich. 

  Chcę się zaangażować do tego podarunku.    Ich will mich am Geschenk beteiligen. 

  Naprawdę to nie pasowało…   Es schickte sich wirklich nicht … 

  Ziemia kręci się wokół słońca.    Die Erde dreht sich um die Sonne. 
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  Musisz to zarobić.    Das musst du dir verdienen. 

  Mogę się samozatrudnić.   Ich kann mich selbst beschäftigen. 

  Czy siądziemy obok siebie?   Setzen wir uns nebeneinander? 

  Niniejszym żegnam się.    Hiermit verabschiede ich mich. 

  Proszę się częstować!   Bedienen Sie sich bitte! 

  Interesuję się tym.    Ich interessiere mich dafür. 

  Proszę się zgłosić w dziale personalnym.    Bitte melden Sie sich in der 
Personalabteilung. 

  Interesuję się polityką.    Ich interessiere mich für Politik. 

  Spotykają się w kinie.    Sie treffen sich am Kino. 

  W programie znajduje się błąd.    Es befindet sich ein Fehler im Programm. 

  Nie myje się.    Er wäscht sich nicht. 

  Jak się czujesz?   Wie fühlst du dich? 

  Nie czuję się dobrze.    Ich fühle mich nicht wohl. 

  Bardzo mało się rusza.    Er bewegt sich zu wenig. 

  Program wycieczki wydaje się bardzo napięty.    Das Exkursionsprogramm hört sich spannend 
an. 

  Kupiłem sobie orenżadę.    Ich kaufe mir eine Brause. 

  Usiądź przy stole.    Setzt dich an den Tisch. 

  Czy usiądziemy przy kuchennym stole?   Setzen wir uns an den Küchentisch? 

  Jesteśmy zgodni?   Sind wir uns einig? 
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