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PORZĄDKI Z AKKUSATIVEM 
 

 

 

Czyli jak sprzątać po 

niemiecku  
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Sprzątając dom czy mieszkanie też możesz poszerzyć swoje 

umiejętności językowe. Wykorzystaj ten newsletter do tego, aby 

rozszerzyć sobie codzienne słownictwo. Trochę nietypowo, ale 

zabawnie i ciekawie z czwartym przypadkiem – Akkusativem. 

Akkusativ     Biernik 

 

vierter Fall czwarty przypadek 

 

wen? was? kogo? co?  

Akkusativ: 

- odpowiada na pytania wen? was?, czyli kogo? co? 

- w języku polskim rzeczownik, który jest użyty w bierniku, 

zmienia swoją formę, np. kogo/co widzę? – tygrysa, natomiast w j. 

niemieckim rzeczownik, który jest użyty w bierniku, raczej nie 

zmienia się, zmienia się tylko jego rodzajnik, 

np. wen/was sehe ich? – einen Tiger. 

- jak już zapewne wiesz, w języku niemieckim są 3 rodzajniki, 

które stoją przed rzeczownikiem: w liczbie pojedynczej der, die, 

das i w liczbie mnogiej die. Mogą one mieć również formę 

nieokreśloną – w liczbie pojedynczej ein, eine, ein, zaś w liczbie 

mnogiej nie ma rodzajnika nieokreślonego. 
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W Akkusativie wyglądają one tak: 

- der den 

- die die 

- das das 

- die  die dla liczby mnogiej. 

Podobnie zachowuje się rodzajnik nieokreślony: 

- ein einen 

- eine eine 

- ein ein 

- Pl w liczbie mnogiej brak rodzajnika 

nieokreślonego. 

 

Dzisiaj mamy dla Ciebie kilkanaście zdań związanych z 

porządkami w domu, ze sprzątaniem, w których zastosowanie 

znajdzie właśnie nasz bohater – Akkusativ. Posprzątajmy po kolei 

pokój dzienny, sypialnię, kuchnię i łazienkę. Nauczysz się, jak 

powiedzieć o tym, co możesz posprzątać, ustawić, zmyć, wytrzeć 

itd. Przy okazji utrwalisz i poszerzysz słownictwo. 
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das Wohnzimmer (pokój dzienny) 

1. Ich gieße die Blumen. 

(Podlewam kwiaty.) 

2. Ich lüfte das Wohnzimmer. 

(Wietrzę pokój dzienny.) 

3. Ich putze die Fenster. 

(Myję okna.) 

4. Ich nehme den Reiniger und wische den Staub. 

(Biorę środek do mycia i wycieram kurz.) 

5. Ich bügele die Tischdecke. 

(Prasuję obrus.) 

6. Ich lege die Tischdecke auf. 

(Nakrywam stół obrusem.) 

7. Ich poliere die Möbel. 

(Poleruję meble.) 

8. Ich hänge die Gardinen auf. 

(Wieszam firanki.) 

9. Ich decke den Tisch. 

(Nakrywam do stołu.) 

10. Ich mache das Regal sauber. 

(Czyszczę regał.) 
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11. Ich poliere das Porzellan. 

(Poleruję porcelanę.) 

12. Ich reinige den Bildschirm. 

(Czyszczę ekran telewizora.) 

13. Ich stelle die Blumen in die Vase. 

(Wkładam kwiaty do wazonu.) 

14. Ich wische die Rahmen ab. 

(Wycieram ramy.) 

15. Ich stelle die Bücher im Regal auf. 

(Ustawiam książki w regale.) 

16. Ich stelle die Uhr ein. 

(Nastawiam zegar.) 

17. Ich staubsauge den Teppich. 

(Odkurzam dywan.) 

18. Ich schrubbe das Parkett. 

(Szoruję parkiet.) 

19. Ich sortiere die Fotos im Fotoalbum. 

(Segreguję zdjęcia w albumie.) 

20. Ich dekoriere das Wohnzimmer. 

(Dekoruję pokój.) 
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das Schlafzimmer (sypialnia) 

1. Ich wische den Fußboden. 

(Zmywam podłogę.) 

2. Ich mache das Bett. 

(Ścielę łóżko.) 

3. Ich ordne die Kissen. 

(Układam poduszki.) 

4. Ich ziehe den Vorhang auf. 

(Odsuwam zasłonę.) 

5. Ich verhänge das Fenster. 

(Zasłaniam okno.) 

6. Ich ordne den Kleiderschrank. 

(Porządkuję szafę z ubraniami.) 

7. Ich falte die Klamotten. 

(Składam ubrania.) 

8. Ich hänge das Bild auf. 

(Wieszam obraz.) 

9. Ich wechsle die Bettwäsche. 

(Zmieniam pościel.) 

10. Ich stelle den Keramikhasen auf den Frisiertisch. 

(Stawiam ceramiczną figurkę królika na toaletkę.) 
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11. Ich bügle die Kissenbezüge. 

(Prasuję powłoczki na poduszki.) 

12. Ich reinige die Fensterbank und den Fensterrahmen. 

(Czyszczę parapet i ramę okna.) 

14. Ich lüfte das Schlafzimmer. 

(Wietrzę sypialnię.) 

15. Ich klopfe den Bettvorleger. 

(Trzepię dywanik.) 

16. Ich räume die Schubladen in der Kommode auf. 

(Porządkuję szuflady w komodzie.) 

17. Ich wische die Lampe ab. 

(Wycieram lampę.) 

 

die Küche (kuchnia) 

1. Ich sortiere die Sachen im Küchenschrank. 

(Porządkuję rzeczy w szafce kuchennej.) 

2. Ich mache die Schränke sauber. 

(Czyszczę szafki.) 

3. Ich sortiere die Teller. 

(Układam talerze.) 

4. Ich ordne die Töpfe, Dosen und Boxen. 

(Porządkuję garnki, puszki, pudełka.) 
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5. Ich putze den Mixer. 

(Wycieram mikser.) 

6. Ich reinige die Kühlschranktür. 

(Czyszczę front lodówki.) 

7. Ich lege die Tassen, Löffel, Messer und Gabeln in die 

Spülmaschine. 

(Wkładam filiżanki, łyżki, noże i widelce do zmywarki.) 

8. Ich putze die Schranktüren von oben. 

(Wycieram drzwi od szafek z wierzchu.) 

9. Ich scheuere den Backofen sauber. 

(Szoruję piekarnik.) 

10. Ich reinige die Kacheln. 

(Czyszczę kafelki.) 

11. Ich wische den Tisch und die Küchenplatte. 

(Wycieram stół i blat kuchenny.) 

12. Ich werfe den Müll weg. 

(Wyrzucam śmieci.) 

13. Ich entkalke den Wasserkocher. 

(Odkamieniam czajnik.) 

14. Ich trockne das Geschirr ab. 

(Wycieram naczynia.) 

15. Ich reinige das Spülbecken.) 

(Czyszczę zlew.) 
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das Bad (łazienka) 

1. Ich sauge das Handtuchregal aus. 

(Odkurzam regał z ręcznikami.) 

2. Ich sortiere die Kosmetika. 

(Segreguję kosmetyki.) 

3. Ich lege sorgfältig die Handtücher zusammen. 

(Składam starannie ręczniki.) 

4. Ich putze den Spiegel. 

(Myję lustro.) 

5. Ich ordne die Haargummis und Lippenstifte. 

(Porządkuję gumki do włosów i szminki.) 

6. Ich reinige den Duschkopf. 

(Czyszczę słuchawkę od prysznica.) 

7. Ich wasche die Badematte. 

(Piorę matę prysznicową.) 

8. Ich säubere die Wandfliesen. 

(Czyszczę kafelki ścienne.) 

9. Ich entstaube den Lampenschirm. 

(Odkurzam klosz.) 

10. Ich hole die Haare aus dem Abfluss. 

(Wyjmuję włosy z odpływu.) 
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11. Ich reinige die Badewanne. 

(Czyszczę wannę.) 

12. Ich putze die Toilette und Duschkabine. 

(Czyszczę toaletę i kabinę prysznicową.) 

13. Ich poliere den Wasserhahn. 

(Poleruję kran.) 

14. Ich entferne die Rostflecken. 

(Usuwam plamy z rdzy.) 

15. Ich entrümpele die Schränke. 

(Usuwam zbędne rzeczy z szafek.) 

16. Ich wische den Boden. 

(Wycieram podłogę.) 
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Poniżej alfabetyczna tabela słówek,  

które przydają się przy sprzątaniu 

po niemiecku po polsku 

der Abfluss, die Abflüsse odpływ 

abtrocknen wycierać, osuszać 

abwischen ścierać, wycierać 

aufhängen zawieszać, wieszać 

auflegen nakrywać, nakładać 

aufräumen sprzątać, posprzątać 

aufstellen ustawiać 

aufziehen odsuwać 

aussaugen odkurzać 

der Backofen, die Backöfen piekarnik 

das Bad, die Bäder łazienka 

die Badematte, die Badematten dywanik łazienkowy 

die Badewanne, die Badewannen wanna 

das Bett, die Betten łóżko 

der Bettvorleger, die Bettvorleger dywanik przed łóżko 

das Bild, die Bilder obraz 

der Bildschirm, die Bildschirme ekran 
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die Blume, die Blumen kwiaty 

der Boden, die Böden podłoga 

die Box, die Boxen pudełko, pojemnik 

bügeln prasować 

decken nakrywać 

dekorieren dekorować 

die Dose, die Dosen puszki 

die Duschkabine, die Duschkabinen kabina prysznicowa 

der Duschkopf, die Duschköpfe słuchawka od prysznica 

einstellen wstawiać 

entfernen usuwać 

entkalken odkamieniać 

entrümpeln usuwać graty 

entstauben odkurzać 

falten składać 

das Fenster, die Fenster okno 

die Fensterbank, die Fensterbänke parapet 
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der Fensterrahmen, die Fensterrahmen rama okna 

die Fliese, die Fliesen kafelki 

das Fotoalbum, die Fotoalben album do zdjęć 

das Foto, die Fotos zdjęcia 

der Frisiertisch, die Frisiertische Toaletka 

die Front, die Fronten front, fasada 

der Fußboden, die Fußböden podłoga 

die Gabel, die Gabeln widelec 

die Gardine, die Gardinen firanki 

das Geschirr, brak liczby mnogiej naczynia 

gießen podlewać 

der Haargummi, die Haargummis gumka do włosów 

hängen wieszać, wisieć 

im Regal w regale 

in die Vase do wazy 

die Kachel, die Kacheln kafelki 

der Keramikhase, die Keramikhasen ceramiczny królik 
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das Kissen, die Kissen poduszki 

der Kissenbezug, die Kissenbezüge poszewka na poduszki 

die Klamotten, tylko liczba mnoga rzeczy, ubrania 

der Kleiderschrank, die Kleiderschränke szafa na ubrania 

klopfen trzepać 

die Kommode, die Kommoden komoda 

das Kosmetikum, die Kosmetika kosmetyki 

die Küchenplatte, die Küchenplatten blat kuchenny 

der Küchenschrank, die Küchenschränke szafka kuchenna 

die Lampe, die Lampen lampa 

der Lampenschirm, die Lampenschirme abażur 

legen kłaść 

der Lippenstift, die Lippenstifte szminka 

der Löffel, die Löffel łyżka 

lüften wietrzyć 

machen robić 

das Messer, die Messer nóż 
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der Mixer, die Mixer mikser 

das Möbelstück, die Möbel meble 

der Müll, brak liczby mnogiej śmieci 

nehmen brać, wziąć 

ordnen porządkować 

das Parkett parkiet 

polieren polerować 

das Porzellan, brak liczby mnogiej porcelana 

putzen czyścić, myć 

das Regal, die Regale regał 

reinigen czyścić 

der Reiniger, die Reiniger środek czyszczący 

der Rahmen, die Rahmen ramy 

die Rostflecke, die Rostflecken plama z rdzy 

die Sache, die Sachen rzecz 

sauber czysto, czysty 

saubermachen oczyścić 

säubern czyścić 
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scheuern szorować 

das Schlafzimmer, die Schlafzimmer sypialnia 

die Schranktür, die Schranktüren drzwi szafki 

schrubben szorować 

die Schublade, die Schubladen szuflada 

sorgfältig dokładnie, starannie 

sortieren sortować, segregować 

der Spiegel, die Spiegel lustro 

das Spülbecken, die Spülbecken zlew 

die Spülmaschine, die Spülmaschinen zmywarka 

der Staub, brak liczby mnogiej kurz 

staubsaugen odkurzać 

stellen ustawiać 

die Tasse, die Tassen filiżanka 

der Teller, die Teller talerz 

der Teppich, die Teppiche dywan 

der Tisch, die Tische stół 

die Tischdecke, die Tischdecken obrus 
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die Toilette, die Toiletten toaleta 

der Topf, die Töpfe garnek 

die Uhr, die Uhren zegar 

verhängen zasłaniać 

von oben z wierzchu, od góry 

der Vorhang, die Vorhänge zasłona 

waschen myć, prać 

der Wasserhahn, die Wasserhähne kran 

der Wasserkocher, die Wasserkocher czajnik 

wechseln zmieniać 

wegwerfen wyrzucać 

wischen wycierać 

das Wohnzimmer, die Wohnzimmer pokój dzienny 

zusammenlegen składać 
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Pozdrawiam serdecznie  
i do usłyszenia wkrótce! 

Agnieszka Drummer 
 
germanistka, lingwistka, tłumaczka przysięgła, 
pedagog, autorka kilkunastu bestsellerowych 
podręczników oraz autorskiej metody nauki (Metoda 
AD), wykładowczyni akademicka i Twoja wirtualna 
lektorka niemieckiego 😊 
 
 
Współpraca: 
Karolina Szortyka – germanistka, pedagog, miłośniczka dobrych rozmów, książek, gry 
na pianinie, niebanalnych słów, miejsc, przedmiotów i metod nauczania. 
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