
www.agnieszkadrummer.pl

Jak naprawdę

mówią Niemcy…

... oraz 9 konkretnych porad, 

jak się tego nauczyć!



Agnieszka Drummer

germanistka, lingwistka, lektorka niemieckiego, wykładowczyni
akademicka

ukończone 2 kierunki studiów
(jeden w Niemczech: tłumaczka przysięgła, drugi w Polsce:
magister pedagogiki – edukacja medialna)

autorka kilkunastu bestsellerowych podręczników

ok. 25 lat spędzonych w Niemczech w środowisku Niemców
(prywatnie i zawodowo, m.in. prowadzenie szkół językowych)

Metoda Agnieszki Drummer (Metoda AD) – autorski
„łopatologiczny” kurs niemieckiego online

bardzo aktywna online: facebook - ponad ćwierć miliona
fanów, blog, bezpłatne materiały (newslettery), KLUB AD –
Akademia AD

www.agnieszkadrummer.pl



Uczymy się – a potem I TAK nie rozumiemy?



Rada nr 1



Słuchaj jak najwięcej po niemiecku!

o filmy na YT
o telewizja
o piosenki
o radio
o rozmowy ludzi
o audiobooki
o podcasty

„Nie można nauczyć się rozumieć ze słuchu NIE słuchając najpierw tysięcy nagrań / rozmów”.

Wielu uczniów świadomie lub nieświadomie unika ćwiczeń na słuchanie (słuchanek), bo 
sprawiają im trudność i rzadko ma się poczucie satysfakcji, a znacznie częściej – frustracji.



Droga na skróty, czyli „zjadanie” części 
wyrazów

oein – ’n
oeine – ’ne
oeinen – ’nen
oeinem – ’nem

Ich hätte gern ’nen Kaffee.



Droga na skróty, czyli „zjadanie” niektórych
liter, zwłaszcza „e”

oich habe – ich hab’
oich finde – ich find’
oich glaube – ich glaub’
ogehen – geh’n
ohaben – hab’n
ofinden – find’n

Ich hab’ das leider nicht verstand’n. 
Wir könn’n einkauf ’n geh’n.



Droga na skróty, czyli „zjadanie” niektórych
wyrazów

oHast du Milch gekauft? Nee, es gab keine.

oWeiß ich nicht. (zamiast: ich…)

oWird schon OK sein. (zamiast: es…)

W języku mówionym, potocznym, wiele informacji jest 
domyślnych i nie trzeba ich wypowiadać.



Droga na skróty, czyli łączenie ze sobą wyrazów

oWie geht es? – Wie geht’s?

oWas gibt es? – Was gib(t)’s?

oDas wäre es. – Das wär’s.

oDas gibt es nicht! – Das gib(t)’s nich’!



Droga na skróty, czyli łączenie ze sobą 
przyimka i rodzajnika określonego

odurch das – durchs

oüber das – übers

ohinter dem – hinterm

ofür das – fürs

ounter das – unters

ovor das – vors
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bei beim

durch durchs
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vor vorm vors

zu zum zur

Przyimek + rodzajnik



„Bardziej po niemiecku”, czyli rodzajniki 
przed imionami

oder Thomas

odie Johanna

Ich habe den Thomas heute noch nicht gesehen.

Hast du dem Thomas geholfen?

Hat das der Johanna gefallen?



„Bardziej po niemiecku”, czyli zastępowanie 
zaimków rodzajnikami określonymi

oHast du gestern Anna gesehen? 

oNein, ich habe sie nicht gesehen.

oNee, die hab’ ich nicht geseh’n.

oNee, ich hab’ die nicht geseh’n.



„Bardziej po niemiecku”, czyli zastępowanie 
zaimków rodzajnikami określonymi

oHast du gestern Peter gesehen? 

oNein, ich habe ihn nicht gesehen.

oNee, den hab’ ich nicht geseh’n.

oNee, ich hab’ den nicht geseh’n.



Rada nr 2



Pisz jak najwięcej odręcznie!

o udowodniono, że to wspomaga zapamiętywanie
o na spokojnie układasz sobie wszystko w głowie
o szybciej, lepiej i dokładniej się nauczysz
o zobaczysz swoje postępy „czarno na białym”

„Pisanie odręczne to złożona czynność umysłowo-fizyczna; dyscyplinuje sposób 
rozumowania”.

Ręczne zapisywanie informacji pomaga w ich zapamiętaniu. Spośród czterech 
modalności – wizualnej, słuchowej, ustnej i motorycznej to właśnie motoryczna ma 
największe znaczenie w procesie zapamiętywania. Dzięki pisaniu odręcznemu 
informacja mocniej osadza nam się w mózgu.



Rada nr 3



Ciesz się każdym sukcesem!

o każde „złapane” (zapamiętane) nowe słówko
o każda zrozumiana informacja
o każde ogarnięcie zagadnienia gramatycznego
o każde 5 minut nauki

„Nie traktuj nauki niemieckiego jako przymusu, kary, nieprzyjemności. Nauka to 
przywilej, szansa i klucz do wielu ciekawych drzwi”.

Wielu uczniów nieświadomie „rzuca sobie kłody pod nogi” wyłącznie przez swoje 
wewnętrzne nastawienie. Pilnuj, żebyś sam(a) sobie nie utrudniał(a) nauki w ten 
sposób!



Elativ

osaugut, knochenhart, pechschwarz, nagelneu, enorm, uralt, 
hochbegabt, bildschön

osuperschnell, supergut, superbreit, supercool, superdünn, 
superfein, superflach, supergroß, supergünstig, superhart, 
superheiß, superklein, superklug, superkurz, superlang, 
superleicht, superlustig, supermodern, supernett, 
superreich, superrein, supersanft, superscharf, superschick, 
superschlank, superschlau, superschön, superschwer, 
supersoft, superstark, supersymmetrisch, superteuer, 
supertoll 



Rada nr 4



Czytaj jak najwięcej po niemiecku!

o Internet (prosty język: www.mdr.de/nachrichten-leicht)
o prasa (w tym też ta mniej ambitna)
o książki (easy readers?)

„Czytanie fenomenalnie rozwija słownictwo i utrwala struktury 
gramatyczne”.

Większość osób to wzrokowcy: zapamiętują i kojarzą lepiej to, co 
widzą „czarno na białym”.



Mówiąc używaj Perfektu!

oPerfekt absolutnie przeważa w komunikacji 
ustnej.

oSą wyjątki, niektórych czasowników używa się 
znacznie częściej w Präteritum (sein, haben, 
werden, oraz czasowników modalnych)

oNiektórych czasowników używa się wyłącznie w 
czasie Präteritum, np. es gab (keine Milch), 
ich fand (es gut). 



Rada nr 5



Mów jak najwięcej po niemiecku!

o nie unikaj żadnej okazji
o nie bądź perfekcjonist(k)ą
o każdy uczący się robi błędy

„Nie można nauczyć się mówić nie mówiąc”.

Wiele osób boi się, że rozmówca uzna ich za głupich z powodu 
błędów językowych albo że lektor ich skrytykuje (lub nauczyciel 
postawi złą ocenę).



Intonacja!
oUczniowie najczęściej czytają i mówią „beznamiętnie”, jak 

automat

oBardzo dużo można wyrazić samym akcentem (tak samo jak po 
polsku) – nie chodzi to o akcent wyrazu, np. August/August, 
tylko akcent na dany wyraz lub fragment w zdaniu

onp. też zadawanie pytań z szykiem twierdzącym
Du bist schon zu Hause?   (zamiast: Bist du schon zu Hause?)
Sie hat das nicht gekauft? (zamiast: Hat sie das nicht gekauft?)

o„dodatek pytający” typu „nicht wahr?”, „stimmt’s?”, „oder?”, 
„nicht?” Np.: Es wird heute regnen, oder?

Du hast schon gegessen, nicht (wahr)?
Wir sehen uns morgen, stimmt’s?



Ustaw niemiecki!

Ustaw język niemiecki

Włącz mikrofon

Kliknij na ikonkę mikrofonu i 

mów po niemiecku!

Biało na czarnym ;)

ZOBACZ, co powiedziałaś/-eś!

Tłumacz google

Darmowa aplikacja

Mów do swojego smartfona!



Rada nr 6



Bądź uważna / uważny!

o zwracaj aktywnie uwagę na wszystko, co słyszysz i 
widzisz

o wytrenuj sobie postawę „ciekawskiego dziecka”
o zapamiętuj konkretne okazje użycia danego 

zwrotu/słówka
o Zwracaj uwagę na regionalizmy



Historisches Präsens

Używanie czasu teraźniejszego do mówienia o przeszłości

Np.:

Gestern bin ich in der Stadt und wen sehe ich plötzlich? Den 
Peter!

Vor zwei Tagen rufe ich meine Mutter an und sie sagt, dass 
sie krank ist (sei).



„Bałaganiarstwo” językowe

oignorowanie niektórych reguł gramatycznych (np. ich möchte nach 
Amerika – brak drugiego czasownika)

onietrzymanie się szyku końcowego (!!!), np.:

…, weil ich das mache nur gelegentlich. (!!!)
zamiast: …, weil ich das nur gelegentlich mache.

…, weil ich bin morgen nicht zu Hause (!!!).
zamiast: …, weil ich morgen nicht zu Hause bin.

oNieużywanie „zu” w połączeniu z „brauchen”
Ich brauche das nicht machen.
(zamiast: Ich brauche das nicht zu machen).



Partykuły modalne?

owyrażają emocje (nastawienie mówiącego do tego, co 
mówi), a nie treść

oznacznie częściej (więcej) w języku mówionym

ojęzyk z partykułami modalnymi jest odbierany przez 
Niemców jako naturalny, ciepły, płynny, a bez: drewniany, 
mało kontaktowy

oniektóre są tylko regionalnie używane (np. frankońskie „fei”:
Dass du mir fei den Garten regelmäßig gießt!)



Partykuły modalne 
9 najczęściej używanych

o denn: Was glaubst denn du? Wo seid ihr denn gewesen?

o doch: Das habe ich dir doch erzählt.

o aber: Das hat er aber nicht verstanden.

o ja: Das genügt ja auch. Das ist ja alles kein Problem.

o mal: Pass mal auf! Sie kann nicht mal richtig abschreiben.

o eben/halt: So ist das Leben halt.

o Du hast das eben falsch gemacht.

o eigentlich: Was essen wir heute eigentlich?

o wohl: Was glaubst du wohl, wer du bist?



Dativ zamiast Genitivu

oDas ist das Zimmer von meinem Bruder.
(zamiast: Das ist das Zimmer meines Bruders.)

oAm Ende vom Abend…
(zamiast: Am Ende des Abends…)

oDem Ludwig seine Tasche
(zamiast: Ludwigs Tasche)



Rada nr 7



Zauważ, że jest dużo słów i zwrotów 

nie używanych w podręcznikach!

o das gib’s doch nicht
o davon ganz zu schweigen
o komm schon!
o geht doch!
o kann sein
o von mir aus

Bądź detektywem i zostań kolekcjonerem takich potocznych ciekawostek.



irgendwie

oder so

so ein (so’n)

was weiß ich

ich bin mir nicht sicher

würde ich sagen

jakoś

czy jakoś tak

taki, taka, takie

bo ja wiem

nie jestem pewna

powiedziałabym

Słówka i zwroty „wymijające” 
i niezobowiązujące



sozusagen

oder so was

naja

jedenfalls

ansonsten

glaub’ ich

że tak powiem

czy coś w tym rodzaju

no cóż

w każdym razie

poza tym, w przeciwnym razie

sądzę

Słówka i zwroty „wymijające” 
i niezobowiązujące



Idiomy i słowa używane wyłącznie potocznie

oEr hat ’ne Fahne. Czuć od niego alkoholem. (dosł. „ma flagę”)

oEr ist ’ne Niete. On jest nieudacznikiem. (dosł. nitem)

oUnd das sollte ein guter Film sein? Papperlapapp! 

I to miał być dobry film? Bzdura!

oDu hast aber heute Nacht gesägt!

Ale dziś w nocy chrapałeś!



Rada nr 8



Nie trać kontaktu z językiem!

o codziennie myjesz zęby? 2 x 2 minuty?
o miej kontakt/ucz się choć kilka minut codziennie
o każdy uczący się robi błędy

„Dziesięć sesji nauki po 10 min jest znacznie bardziej efektywne niż 
100 min za jednym zamachem”.

Wiele osób totalnie „wyłącza się” z niemieckiego pomiędzy jedną 
lekcją a kolejną.



Rada nr 9



Rozkład jazdy

Akademia Agnieszki Drummer

Klub AD

Pierwsza możliwość zapisania się 

do Akademii AD

D U Ż O  B O N U S Ó W !  ☺

Akademia AD rozpoczyna 

działalność

Styczeń 2017 - maj 2020 1 października 2020

Dziś – 6 września 2020



Rada nr 9



Zapisz się do  Akademii AD!

o DZIŚ jest wyjątkowa okazja
o od godz. 21.00 można się zapisać ☺
o Im szybciej się zapiszesz, tym więcej bonusów 

dostaniesz dodatkowo
o Rabat dla wszystkich byłych Klubowiczów
o Specjalna oferta: roczny pakiet „L” 

tylko 199 zł zamiast 400 zł.



© CUD – „Cudowna Układanka Drummer”

Mój autorski pomysł i materiały do bardzo 

efektywnej nauki na skróty

„Gotowce” z najczęstszymi połączeniami 

najczęściej używanych niemieckich wyrazów 

w najpopularniejszych kontekstach

Co to jest?

Natychmiastową możliwość płynnej 

komunikacji na setki tematów

Co to daje?



© Autentyczny Niemiecki

dialogi w autentycznym, potocznym niemieckim

różna tematyka, nieograniczona zakresem, który „trzeba” 
przerobić w podręczniku

dokładne tłumaczenia na język polski

łopatologiczny komentarz dotyczący gramatyki i słownictwa

Nagrania native speakerów do słuchania i powtarzania

pokazanie różnic między autentycznym językiem, a tym, 
który jest prezentowany w podręcznikach

www.agnieszkadrummer.pl



BONUSY

Prezenty dla słuchaczy

Pierwszych 50 osób, które zapiszą się na ROK do 

Akademii AD (pakiet L lub XL) otrzyma pocztą kalendarz 

do nauki niemieckich słówek (wysyłka możliwa wyłącznie 

na polskie adresy!)

dostanie Cudowną Układankę – machen (9 września)

Każdy, kto zapisze się na roczny pakiet L do 8 września:

dialog w mowie potocznej – AN1 – z nagraniami, objaśnieniami i ćwiczeniami

www.agnieszkadrummer.pl/bonus2

Każdy, kto jest tu dziś na żywo dostanie od razu:

dostanie „Porządki z Akkusativem”

www.agnieszkadrummer.pl/bonus4

Każdy, kto obejrzał to nagranie kiedykolwiek:

2

3

4

1





50 niemieckich słów, które zna 
każdy niemieckojęzyczny 
dwulatek!

Kolejny bezpłatny wykład:

4 października 2020, godz. 20.00.

von, vom, vor, vors, vorm, vorn – o co tu chodzi?

4 października 2020, godz. 21.30: 

wyłącznie dla uczestników Akademii AD:

  

 

  

   
   

  
  

vor

vors

vormvorn

vom

von



Bardzo dziękuję 

za uwagę ☺

www.AgnieszkaDrummer.pl


