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Zacznij szybko

mówić po niemiecku

22 najpotrzebniejsze wzory, 

które musisz znać!



1 - Podstawowe zdanie

• Du schläfst.
Ty śpisz.

• Der Zug fährt.
Pociąg jedzie.

• Ania kauft das.
Ania kupuje to.



2 - Podstawowe zdanie plus

• Du schläfst gern / gut / ruhig / unruhig / zu wenig /lange.
Ty śpisz chętnie/dobrze/spokojnie/niespokojnie/za mało/ długo.

• Du schläfst im Bett.
Ty śpisz w łóżku.

• Du schläfst am Wochenende immer sehr lange.
Ty śpisz w weekendy zawsze bardzo długo.

• Der Zug fährt schnell.
Pociąg jedzie szybko.

• Der Zug fährt nach Berlin.
Pociąg jedzie do Berlina.

• Der Zug fährt schon seit einer Stunde.
Pociąg jedzie już od godziny.



3 - Pytania

• Schläfst du? Czy ty śpisz?

• Wo schläfst du? Gdzie śpisz?

• Wie schläfst du? Jak śpisz?

• Schläfst du lange/gut/ruhig/unruhig? Śpisz długo / dobrze/ spokojnie/ niespokojnie?

• Warum schläfst du schon? Dlaczego już śpisz?

• Warum schläfst du noch nicht? Dlaczego jeszcze nie śpisz?

• Warum schläfst du nicht mehr? Dlaczego już nie śpisz?

• Wann fährt der Zug? Kiedy ten pociąg jedzie?

• Wo kauft Ania Milch? Gdzie Ania kupuje mleko?



4 - Przeczenia

• Du schläfst nicht. Nie śpisz.

• Du schläfst noch nicht. Jeszcze nie śpisz.

• Der Zug fährt nicht nach Berlin. Ten pociąg nie jedzie do Berlina.

• Der Zug fährt heute nicht. Ten pociąg dziś nie jedzie.

• Ania kauft das nicht. Ania tego nie kupuje.

• Ania kauft das Brot nicht. Ania nie kupuje tego chleba.

• Ania kauft das Brot nicht heute. Ania nie kupuje chleba dziś.

• Ania kauft keine Milch. Ania nie kupuje mleka.



5 – Czasowniki rozdzielnie złożone

einschlafen – zasypiać

• Du schläfst schnell ein. Ty szybko zasypiasz.

abfahren – odjeżdżać 

• Der Zug fährt ab. Pociąg odjeżdża.

einkaufen – robić zakupy

• Ania kauft immer samstags ein. Ania zawsze w soboty robi zakupy.



6 – Czasowniki modalne

• Du willst schlafen.
Ty chcesz spać.

• Der Zug muss abfahren.
Pociąg musi odjechać.

• Ania möchte am Freitag einkaufen.
Ania chciałaby zrobić zakupy w piątek.



7 – Pytania z cz. modalnymi

• Willst du (schon) schlafen?
Czy chcesz już spać?

• Wann willst du schlafen?
Kiedy chcesz spać?

• Warum willst du schlafen?
Dlaczego chcesz spać?

• Wann muss der Zug abfahren / anhalten?
Kiedy ten pociąg musi odjechać/ zatrzymać się?

• Warum muss Ania am Freitag einkaufen?
Dlaczego Ania musi zrobić zakupy w piątek?



8 – Przeczenia z cz. modalnymi

• Du willst noch nicht schlafen.
Ty jeszcze nie chcesz spać.

• Der Zug muss hier nicht anhalten.
Ten pociąg nie musi się tu zatrzymać.

• Ania möchte heute nicht einkaufen.
Ania nie chciałaby dziś robić zakupów.



9 – Czas przeszły Perfekt

• Du hast gut geschlafen.
Dobrze spałaś/-eś.

• Du hast gestern Nacht sehr gut und sehr lange in diesem bequemen 
Bett unter der warmen Bettdecke geschlafen.

Wczoraj w nocy bardzo dobrze i bardzo długo spałaś/-eś w tym wygodnym łóżku pod tą ciepłą kołdrą.

• Der Zug ist nach Berlin gefahren.
Pociąg pojechał do Berlina.

• Ania hat das gekauft.
Ania to kupiła.



10 – Pytania w Perfekcie

• Hast du gut geschlafen?
Czy dobrze spałaś/-eś?

• Ist der Zug schon gefahren?
Czy pociąg już pojechał?

• Hat Ania das gekauft?
Czy Ania to kupiła?



11 – Czas przeszły Präteritum

• Du schliefst gut.
Dobrze spałaś/-eś.

• Der Zug fuhr nach Berlin.
Pociąg pojechał do Berlina.

• Ania kaufte ein.
Ania zrobiła zakupy.



12 – Cz. modalne w Präteritum

• Du durftest schlafen.
Wolno ci było spać.

• Der Zug musste anhalten.
Pociąg musiał się zatrzymać.

• Ania wollte nicht einkaufen.
Ania nie chciała robić zakupów.



13 – Czas przyszły Futur I

• Du wirst gut schlafen.
Będziesz dobrze spać.

• Der Zug wird nach Berlin fahren.
Pociąg pojedzie do Berlina.

• Ania wird am Montag einkaufen.
Ania zrobi zakupy w poniedziałek.



14 – Czas przyszły / teraźniejszy

• Morgen schläfst du gut.
Jutro będziesz dobrze spać.

• Am Sonntag fährt der Zug nur bis 
Schönefeld.

W niedzielę ten pociąg jedzie tylko do Schönefeld.

• Nächste Woche kauft Ania ein.
Ania zrobi zakupy w przyszłym tygodniu.



15 – Tryb przypuszczający (Konjunktiv II)

• Du würdest gut schlafen (wenn du dir diese Matratze kaufst). 
Spał(a)byś dobrze (jeśli sobie kupisz ten materac).

• Der Zug würde hier nicht halten (aber jemand muss aussteigen). 
Ten pociąg nie musiałby się tu zatrzymać (ale ktoś musiał wysiąść).

• Ania würde auch am Dienstag einkaufen.
Ania zrobiłaby zakupy we wtorek.



16 - Dopełnienie

• Ania kauft Milch. Ania kupuje mleko.

• Ania kauft den Kalender. Ania kupuje ten kalendarz.

• Ania kauft ihrer Mutter den Kalender. Ania kupuje swojej mamie ten kalendarz.

• Ania kauft den Kalender für ihre Mutter. Ania kupuje ten kalendarz dla swojej 

mamy.

• Ania kauft den Kalender nach der Arbeit. Ania kupuje ten kalendarz po pracy.

• Ania kauft den Kalender in der Buchhandlung. Ania kupuje ten kalendarz w 

księgarni.



17 – Dopełnienie: zaimki

• Ania kauft ihrer Mutter den Kalender.
Ania kupuje swojej mamie ten kalendarz.

• Ania kauft ihn ihrer Mutter.
Ania kupuje go swojej mamie.

• Ania kauft ihr den Kalender.
Ania kupuje jej ten kalendarz.

• Ania kauft ihn ihr.
Ania kupuje go jej.



18 – Szyk przestawny

• Für ihre Mutter kauft Ania den Kalender.
Dla swojej mamy Ania kupuje ten kalendarz.

• Nach der Arbeit kauft Ania den Kalender.
Po pracy Ania kupuje ten kalendarz.

• In der Buchhandlung kauft Ania den Kalender.
W księgarni Ania kupuje ten kalendarz.



19 – Spójniki ADUSO

• Du schläfst hier und ich schlafe dort.
Ty śpisz tu, a ja śpię tam.

• Der Zug fährt nach Berlin, aber der Bus fährt nicht dorthin.
Ten pociąg jedzie do Berlina, ale ten autobus tam nie jedzie.

• Ania kauft samstags ein oder sie kauft montags ein.
Ania zrobi zakupy w soboty lub (robi zakupy) w poniedziałki.



20 – Spójniki wymagające szyku 
przestawnego

• Du schläfst im Bett, trotzdem schläfst du nicht gut.
Śpisz w łóżku, mimo to nie śpisz dobrze.

• Der Zug fährt nach Hamburg, allerdings nicht über Berlin.
Ten pociąg jedzie do Hamburga, jednak nie przez Berlin.

• Ania kauft samstags ein, danach geht sie wieder nach Hause.
Ania robi zakupy w soboty, potem idzie znowu do domu.



21 – Spójniki wymagające szyku 
końcowego

• Du schläfst lange, damit du dich richtig ausruhst.
Śpisz długo, żebyś dobrze odpoczęła/odpoczął.

• Der Zug fährt nach Berlin, wobei er unterwegs nicht hält.
Ten pociąg jedzie do Berlina, przy czym nie zatrzymuje się po drodze.

• Ania kauft samstags ein, weil sie nur samstags Zeit hat.
Ania robi zakupy w soboty, bo tylko w soboty ma czas.



22 – Konstrukcja bezokolicznikowa z „zu”

• Du schläfst lange, um asgeruht zu sein.
Śpisz długo, żeby być wypoczętą/wypoczętym.

• Der Zug fährt schnell, um die Zeit aufzuholen.
Pociąg jedzie szybko, aby nadrobić czas.

• Ania kauft samstags ein, um nicht unter der Woche einkaufen zu müssen.
Ania robi zakupy w soboty, żeby nie musieć robić zakupów w ciągu tygodnia.



Która godzina?

Jak mówić po 
niemiecku o czasie? 

Kolejny bezpłatny wykład:

6 grudnia 2020, godz. 20.00
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• PLUS drugi webinar dla Akademii AD:

ihr, ihn, ihm, ihres, ihnen, ihren, ihrer, 
ihrem… i jak tu nie zwariować? 



Bardzo 

dziękuję za 

uwagę ☺

www.AgnieszkaDrummer.pl


