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Das oder der 

Virus? 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Ważne słówka, zwroty 

i wyrażenia na 

najważniejszy temat 

w 2020 roku 

http://www.agnieszkadrummer.pl/


 

 
Copyright © Agnieszka Drummer 
Więcej informacji:  www.AgnieszkaDrummer.pl 

 

2
 

 

Żyjemy nim i z nim od stycznia 2020 roku. Mowa dziś będzie oczywiście 

o wirusie i spowodowanej przez niego pandemii. 

Słowo wirus w języku niemieckim jest prawie identyczne jak w języku 

polskim i brzmi: 

das/der Virus, liczba mnoga: Viren 

Wyraz ten ma dwa rodzaje: męski i nijaki, możesz go zatem spotkać 

w towarzystwie der lub das. Jednak częściej używany jest rodzajnik 

das. 

Wirusów jest nieskończenie wiele, podobno nawet 10 milionów razy 

więcej niż gwiazd1! 

Ale nam dziś chodzi o ten jeden jedyny wirus, ten który zmienił nasze 

życie i wywrócił do góry nogami świat, który znamy: 

das Virus Sars-CoV-2: wirus Sars-Cov-2 

lub jego bardziej potoczna nazwa:  

das Coronavirus: koronawirus 

W niemieckich mediach można też usłyszeć o tzw. nowym wirusie: 

das neuartige Virus.  

 

1 https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/1949834,1,wirusy-przybysze-z-miedzyswiatow-jest-ich-10-mln-razy-wiecej-niz-

gwiazd.read 

 

http://www.agnieszkadrummer.pl/
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Wirus ten wywołuje chorobę, która po niemiecku nazywa się: 

(die) Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) lub (die) Corona-

Infektion.  

Ponieważ choroba rozprzestrzeniła się po całym globie, doszło do 

pandemii (die Pandemie). 

Die Corona-Krise (kryzys spowodowany chorobą) zmienia trwale 

nasze życie. 

Jakie są objawy tej choroby, tzw. symptomy: Krankheitssymptome 

(symptomy/objawy choroby) 

Die häufigsten Symptome (najczęstsze objawy): 

Halsschmerzen: bóle gardła 

Husten (meist trocken): kaszel (najczęściej suchy) 

Kurzatmigkeit: problemy z oddychaniem 

Brustschmerzen: bóle w klatce piersiowej 

hohes Fieber: wysoka gorączka 

plötzlicher Verlust des Geruchs- und/oder Geschmackssinns: 

nagła utrata zmysłu powonienienia i/lub smaku. 

Andere Symptome (inne symptomy): 

Kopfschmerzen: bóle głowy, 

allgemeine Schwäche, Unwohlsein: ogólna słabość, złe 

samopoczucie, 
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Muskelschmerzen: bóle mięśniowe, 

Schnupfen: katar, 

Hautausschläge: wysypki skórne. 

Magen-Darm-Symptome (objawy żołądkowo-jelitowe):   

Übelkeit: mdłości/nudności, 

Erbrechen: wymioty, 

Durchfall: biegunka, 

Bauchschmerzen: bóle brzucha. 

Objawy te mogą mieć różne natężenie, możemy powiedzieć, że są 

stark (silne) lub leicht (lekkie). Są osoby, które przechodzą chorobę 

bezobjawowo (Corona-Infektion ohne Symptome).  

W świetle tak licznych objawów i komplikacji wszyscy obawiamy się 

zakażenia się wirusem: 

sich mit dem Virus infizieren/anstecken: zarazić/zakazić się 

wirusem  

Dlatego wprowadzono szereg zasad, które dotyczą naszego 

funkcjonowania w przestrzeni publicznej. Zasady te określa się po 

niemiecku jako Corona-Regeln. Podejmuje się też środki zaradcze 

służące ograniczaniu rozprzestrzeniania się wirusa: Corona-

Maßnahmen. 
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Jednym z nich jest:  

der Lockdown: izolacja, zamknięcie (także der Shutdown)  

Die wichtigsten Corona-Regeln (najważniejsze reguły w czasie 

pandemii): 

(die) Maskenpflicht: obowiązek noszenia maski lub inaczej (der) 

Mund-Nasen-Schutz (MNS): zakrywanie ust i nosa 

Gdzie obowiązuje? (Wo?) 

in öffentlichen Verkehrsmitteln: w transporcie publicznym  

im Taxi: w taksówce 

in der Apotheke: w aptece  

während der Kundgebungen: przy okazji zgromadzeń  

im Supermarkt: w supermarkecie 

im Geschäft: w sklepie 

im Theater: w teatrze  

im Kino: w kinie 

im Restaurant: w restauracji   

im Freien: na świeżym powietrzu 
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Wprowadzić obowiązek noszenia maski to: die Maskenpflicht 

einführen. 

Rząd wprowadził obowiązek noszenia masek. Die Regierung hat die 

Maskenpflicht eingeführt oraz kwarantannę po przyjeździe z 

obszarów ryzyka (die) Quarantäne bei Einreise aus einem 

Risikogebiet. 

Osoby mające kontakt z osobami zarażonymi wirusem powinni udać 

się na kwarantannę – sich in Quarantäne begeben. 

Wprowadzono (das) Verbot von Massenveranstaltungen: zakaz 

zgromadzeń masowych. 

Zwykle w tym kontekście podawana jest liczba, np. Verbot von 

Massenveranstaltungen ab 100 Personen: Zakaz zgromadzeń 

masowych powyżej stu osób. 

Jakie są podstawowe reguły zapobiegania rozprzestrzenianiu się 

koronawirusowa (Grundregeln gegen das Coronavirus (COVID-19) 

Präventionsmaßnahmen (środki prewencyjne)? 

regelmäßig Hände reinigen, mit Seife oder Desinfektionsmittel: 

regularnie myć ręce, mydłem lub środkiem do dezynfekcji 

kein Händeschütteln und keine Umarmungen: zakaz podawania 

sobie dłoni, zakaz uścisków 

  

http://www.agnieszkadrummer.pl/
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Ten zakaz spowodował zmianę w tradycyjnych formach powitania 

(Begrüßungsformen), dziś w Niemczech popularny jest tzw. der 

Ellenbogengruß (powitanie przez 

zetknięcie łokci). 

 

Augen, Nase und Mund nicht 

berühren: nie dotykać oczu, nosa i ust 

Abstand halten: mindestens 1,5 

Meter: zachowywać odstęp, 

minimum 1,5 metra. 

 

W tych trudnych czasach ludzie starają rozweselić się żartami, jak tymi 

poniższymi pokazującymi ile to jest 1,5 metra. 

 

 

 

 

 

 

Husten oder Niesen in den Ellbogen oder in ein Taschentuch: 

kaszleć lub kichać w łokieć albo w chusteczkę. 
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Was können wir noch tun, um gesund zu bleiben? 

Co możemy jeszcze zrobić, aby pozostać zdrowym? 

kontaktlos zahlen – płacić bezdotykowo 

Menschenansammlungen vermeiden – unikać tłumów 

 

Obowiązek noszenia maski (die Maskenpflicht) wywołuje sprzeciw. 

Osoby, sprzeciwiające się jej noszeniu określa się mianem: der 

Maskenverweigerer. Nakłada się na nie karę za odmowę noszenia 

maski: Bußgeld für Maskenverweigerer. Niektórzy zaprzeczają 

istnieniu wirusa i epidemii. Określa się ich mianem: Corona-Leugner. 

Są też osoby, które bojąc się, że w sklepach nie będzie nic do kupienia, 

dokonują zakupów na zapas: 

Hamsterkäufe2 machen: kupować na zapas  

Z jednej strony zaobserwować możemy strach przed zakażeniem 

(Angst vor Ansteckung), z drugiej strony jednak obserwujemy 

beztroskie podejście (sorgloses Verhalten). 

W związku z pandemią wywołaną wirusem, ludzie z zapartym tchem 

śledzą statystki zachorowań, określane jako: 

Corona-zahlen 

Corona-Radar 

  

 
2 od der Hamster – chomik, hamstern - chomikować 

http://www.agnieszkadrummer.pl/
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Do najważniejszych liczb, podawanych w związku z pandemią należą: 

Coranavirusfälle – przypadki zachorowań na Covid 19 

Geheilte – ozdrowieńcy 

Tote – zgony  

Aktive Fälle – przypadki aktywne 

Możemy też spotkać w tym kontekście wyraz: Neuinfektionen (nowe 

przypadki infekcji). 

Beispiele: 

Frankreich meldet mehr als 4000 Neuinfektionen. 

Francja donosi o ponad 4000 nowych infekcji. 

Die Zahl der Toten sei um 81 auf 31 808 gestiegen, teilt das 

Gesundheitsministerium mit. 

Liczba zgonów wzrosła o 81 do 31 808, ogłosiło ministerstwo 

zdrowia.  

Belgien plant trotz hoher Infektionszahlen keinen landesweiten 

Lockdown. 

Belgia nie planuje ogólnokrajowej blokady mimo wysokiej liczby 

infekcji.  

Am Sonntag wurden in Polen 9000 neue Coronavirus-Fälle 

registriert.  

W niedzielę zarejestrowano w Polsce 9000 nowych przypadków 

koronawirusa. 

  

http://www.agnieszkadrummer.pl/


 

 
Copyright © Agnieszka Drummer 
Więcej informacji:  www.AgnieszkaDrummer.pl 

 

1
0

 

 

Ważne: w Niemczech statystki dotyczące choroby, wywołanej 

wirusem SARS 2 prowadzi RKI – Robert Koch Institut (Instytut 

Roberta Kocha) 

Istotna stała się też praca wirusologów i epidemiologów, którzy na 

bieżąco komentują rzeczywistość. W Niemczech najbardziej znanymi 

są: 

Christian Drosten (szpital kliniczny Berliner Charité) 

Sandra Ciesek  

der Virologe, -n: wirusolog; (rodzaj żeński: die Virologin) 

Aby stwierdzić, czy jesteśmy chorzy wykonujemy test: 

der Coronatest 

Może on mieć wynik: 

negativ – negatywny  

positiv – pozytywny  

Rosnące liczby aktywnych przypadków prowadzą do: 

Verschärfung der Corona-Maßnahmen (zaostrzenie środków 

przeciwko wirusowi)3, np.:  

• private Feiern auf 25 Personen begrenzen (udział 

w prywatnych uroczystościach ograniczony do udziału 25 osób) 

• Gaststätten und Bars müssen um 22 Uhr schließen (bary 

i restauracje trzeba zamykać o godz. 22.00) 

 
3 To się może różnić w zależności od Bundeslandu, a poza tym się zmienia! 

http://www.agnieszkadrummer.pl/
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• bei Sportveranstaltungen sind keine Zuschauer erlaubt 

(wydarzenia sportowe bez udziału publiczności) 

• möglichst wenig reisen (jak najmniej podróżować) 

• von zu Hause aus arbeiten (pracować z domu) 

• Sperrstunde in Großstädten (godziny policyjne w dużych 

miastach) 

• Schulen dicht (zamknięte szkoły) 

 

Worauf warten wir? Na co czekamy? 

Ustanie pandemii ma wiązać się z wynalezieniem szczepionki:  

der Corona-Impfstoff 

Niektórzy specjaliści uważają, że chorobę zlikwiduje dopiero tzw. 

odporność stadna: die Herdenimmunität 

W takiej sytuacji nie byliśmy w Europie od dawna. Pozostaje czekać, 

być czujnym, a wszystkim chorym życzyć szybkiego powrotu do 

zdrowia: 

Rasche Genesung! 
 

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: 
Dr Agnieszka Sochal – wykładowczyni akademicka i Dyrektorka ds. Kształcenia w Centrum 
Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego, 
współautorka podręczników „Niemiecki od rana do wieczora“ i „144 najważniejsze niemieckie 
rzeczowniki“. 
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Test 1. Ordnen Sie zu. 

 
a) Masken 

b) Abstand  

c) sich in Quarantäne 

d) Hände 

 
1. halten 

2. begeben 

3. tragen 

4. reinigen 

Test 2. Welche Symptome sind charakteristisch für die Corona-

Infektion? Ordnen Sie zu. 

 

1. Bauch- 

2. Kurz- 

3. Durch- 

4. Geruchs- 

5. Unwohl- 

6. Haut- 

 
a) -sinn 

b) -sein 

c) -schmerzen 

d) -fall 

e) -ausschläge 

f) -atmigkeit  

http://www.agnieszkadrummer.pl/
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Schlüssel: 

 

a b c d 
3 1 2 4 

 
 
1 2 3 4 5 6 
c f d a b e 
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