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AUTENTYCZNY NIEMIECKI 

ODCINEK 10 
 

Ucz się mówić tak jak 
Niemcy! 
Prawdziwe codzienne 
rozmowy na różne tematy. 
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Die Aufnahme – nagranie. 

Klaus-Dietrich betritt die Buchhandlung und möchte sich 

beraten lassen. 

Klaus-Dietrich wchodzi do księgarni i chciałby, aby mu 

doradzono. 

W osobnym pliku dostajesz nagranie native speakerów do 

odsłuchania. 

Uwaga! Zanim przeczytasz tekst, koniecznie posłuchaj nagrania 

dialogu. Dzięki temu trenujesz rozumienie ze słuchu. Nie idź na 

skróty i nie czytaj tekstu przed wysłuchaniem materiału! Bardzo 

wielu uczniów tak robi, a potem się dziwi, dlaczego nie rozumie, 

gdy ktoś do nich mówi po niemiecku 😉. 

Ćwiczenie na dobry początek: 

Was stimmt, was stimmt nicht? 

 JA NEIN 

Klaus-Dietrich sucht etwas Bestimmtes.   

K.-D. sucht ein Geschenk für seine Tochter.   

Die Nichte von K.-D. ist zwölf Jahre alt.   

Die Buchhändlerin ist gut informiert.   

K.-D. kauf ein Buch über Vampire.   

K-D. plant, auch weitere Bücher über Vampire zu 
kaufen. 

  

 

http://www.agnieszkadrummer.pl/


 

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

 

3
 

 

Das Gespräch – rozmowa  

Buchhändlerin: Suchen Sie etwas Bestimmtes? 

Klaus-Dietrich: Äh…ja. Ich möchte meiner Nichte was schenken. 

Nur kenn ich mich da leider gar nicht aus. Vielleicht können 

Sie mir helfen. 

B.: Dafür bin ich da! Was liest sie denn gerne?  

K.-D: Fantasy. So Feen und Monster und so findet sie klasse. Und 

worauf man halt sonst so steht mit zehn. Prinzessinnen? 

Werwölfe? 

B.:  Kennt sie schon diese Reihe hier?  

K.-D.: Puh, da fragen Sie mich was. Worum geht es denn?  

B.:  Es geht um fünf Freundinnen in einer Schule für Vampire. 

K.-D.: Herrje, was tut man sich in dem Alter bloß an. Klingt 

jedenfalls nach dem Zeug, das sie sonst auch liest. Ich 

nehme es. 

B.: Damit machen Sie auf jeden Fall nichts falsch. Wir 

bekommen schon ständig Anfragen, wann der nächste Teil 

endlich rauskommt. 

K.-D.:  Ach, es gibt noch einen nächsten? Dann weiß ich ja auch 

schon, was ich ihr nächstes Mal schenken kann. Prima. 

Vielen Dank! 
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Tłumaczenia, wyjaśnienia i komentarze 

die Buchhändlerin księgarka 

der Buchhändler księgarz 

W języku niemieckim żeńską formę zawodów tworzymy na ogół 

dodając końcówkę -in do męskiej formy. 

Oczywiście istnieją też odstępstwa od tej reguły, na przykład: 

die Krankenschwester   pielęgniarka 

der Krankenpfleger   pielęgniarz 

die Kauffrau; der Kaufmann handlowiec  

 

W przypadku niewielu wyjątków istnieje określenie zawodu tylko 

dla jednej płci, na przykład: 

die Hebamme położna  

Tu w języku niemieckim nie ma męskiego odpowiednika. 

 

etwas Bestimmtes coś określonego 

bestimmt określony 

Przy okazji przypomnijmy sobie też: 

etwas Neues coś nowego 

etwas Gutes coś dobrego 

etwas Spannendes coś trzymającego w napięciu  
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etwas Ruhiges coś spokojnego 

etwas Lustiges coś śmiesznego 

 

was – coś, potoczny, bardzo częsty skrót od etwas 

 

die Nichte siostrzenica lub bratanica 

der Neffe siostrzeniec lub bratanek 

 

Większość czasowników w języku niemieckim łączy się 

z rzeczownikami w Akkusativie (bierniku), na przykład: 

Ich sehe meinen Bruder. Widzę (kogo? co?) mojego 

brata.  

Znacznie mniej czasowników łączy się z rzeczownikami w Dativie 

(celowniku), na przykład: 

Ich helfe meinem Bruder. Pomagam (komu? czemu?) 

mojemu bratu.  

Jest też (niestety dla nas) sporo czasowników, które wymagają 

przyimków, żeby się  połączyć z rzeczownikami, na przykład: 

Ich fahre ohne meinen Bruder. (Po)jadę bez mojego brata.  

Ich fahre mit meinem Bruder.  (Po)jadę z moim bratem.  
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W tych dwóch zdaniach widzimy przyimki ohne oraz mit, które 

wymuszają użycie Akkusativu lub Dativu niezależnie od 

czasownika (bo czasownik jest przecież w obu przykładach ten 

sam). 

Jest też grupa niemieckich czasowników, które najczęściej mają 

dwa dopełnienia, czyli w zdaniu występuje Akkusativ oraz Dativ 

na raz. Typowym przykładem takiego czasownika jest właśnie 

schenken – podarować (komu? – Dativ) (kogo? co? – Akkusativ) 

Przykłady: 

Ich möchte meiner Nichte etwas schenken. 

Chciał(a)bym podarować coś mojej siostrzenicy. 

Ich möchte meinem Sohn einen Computer schenken. 

Chciał(a)bym podarować komputer mojemu synowi. 

 

sich mit etwas auskennen znać się na czymś 

ich kenne mich damit nicht aus – nie znam się na tym 

ich kenne mich da nicht aus – nie znam się na tym / w tym 

miejscu / jeśli o to chodzi 

 

Ich bin dafür da. Po to tu jestem.  

Dafür bin ich da. Po to tu jestem.  
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Oba zdania znaczą oczywiście dokładnie to samo. Jednak w 

drugiej wersji akcent zdania pada zdecydowanie bardziej na 

dafür – na to. A właśnie to chce podkreślić księgarka. Z reguły 

najbardziej podkreślana informacja podawana jest od razu na 

pierwszym miejscu w zdaniu. 

A skąd i po co w tym zdaniu wyraz da? 

Czasownika sein nie może istnieć sam w zdaniu, bez żadnych 

dalszych informacji. 

Porównajmy: 

Ich schlafe. Śpię. 

Ich arbeite. Pracuję. 

Ich esse. Jem. 

To przykłady typowych czasowników, które bez problemu „dają 

sobie radę” same i można ich użyć np. informując kogoś, co 

w danej chwili robimy. 

Natomiast nie można powiedzieć np.: 

Ich wohne. Mieszkam. 

Ich bin.   Jestem. 

Zarówno czasownik wohnen jak i sein wymagają jakiejś 

uzupełniającej informacji. A najprostszą, najkrótszą popularną  
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dodatkową informacją jest zwykłe uniwersalne da mogące 

oznaczać zarówno „tu” jak i „tam”, w zależności od kontekstu. 

Ich wohne da. Mieszkam tu/tam. 

Ich bin da. Jestem tu/tam. 

 

die Fee, die Feen    wróżka, wróżki 

das Monster, die Monster  potwór, potwory 

die Prinzessin, die Prinzessinen księżniczka, księżniczki 

der Werwolf, die Werwölfe  wilkołak, wilkołaki 

der Vampir, die Vampire  wampir, wampiry 

 

Ich finde es klasse. Uważam, że to jest super. 

und so          i takie tam, i tym podobne (potocznie) 

auf etwas stehen być fanem czegoś, lubić coś, 

szaleć na czyimś/jakimś punkcie 

die Reihe seria (np. książek) 

um etwas gehen chodzić o coś 

Worum geht es denn? A o cóż chodzi?  

Herrje! (Skrót od: herrjemine)  na Boga! 

(potocznie, nieco staroświecko i żartobliwie,  

złożone z wyjściowych wyrazów: Herr Jesu (Domine))  
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sich etwas antun –  coś sobie wyrządzać 

Was tut man sich in dem Alter bloß an! – Co żesz się sobie 

robi w tym wieku! Co się ze sobą robi w tym wieku! 

 

nach etwas klingen – brzmieć jak coś, przypominać 

brzmieniem coś. To etwas musi być w Dativie / celowniku! 

klingt nach – potoczny skrót od: es klingt nach… 

 

Dobre strony Dativu jeśli chodzi o końcówki przymiotników. 

Es klingt nach einem erfolgreichen Tag. 

Brzmi jak dzień pełen sukcesu. (rodzaj męski)  

Es klingt nach einer guten Geschichte. 

Brzmi jak dobra historia. (rodzaj żeński)  

Es klingt nach einem großen Projekt. 

Brzmi jak duży projekt. (rodzaj nijaki)  

Es klingt nach hohen Ausgaben. 

Brzmi jak duże wydatki. (liczba mnoga) 

W tych przykładach widzimy rodzajniki (einem i einer) 

z końcówkami charakterystycznymi dla Dativu. Oprócz tego 

widzimy przymiotniki (erfolgreich, gut, groß oraz hoch). 

Wszystkie przymiotniki w Dativie mają końcówkę -en, co jest 

naprawdę bardzo przydatne, więc warto tę regułę zapamiętać. 

Większość obcokrajowców ma trudności w zapamiętaniu  
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końcówek niemieckich przymiotników i dopiero z czasem wpada 

na „ratujący życie” pomysł, aby używać jak najwięcej Dativu, bo 

w tym przypadku nie ma wyboru, tylko zawsze jest -en. 

 

auf jeden Fall w każdym razie, w każdym przypadku 

auf (gar) keinen Fall w (absolutnie) żadnym razie, 

w  (absolutnie) żadnym wypadku 

 

der nächste Teil – następna część 

Tu mamy to czynienia z der Teil, bo chodzi o część składową 

większego zbioru (tu: serii książek). Jeśli część jest pojedyncza, np. 

mamy do wymiany jakąś część w samochodzie, to też użyjemy 

słowa Teil, jednak ma ono wtedy rodzaj nijaki, czyli rodzajnik das. 

Zapamiętajmy: 

der Teil część  

(składowa większej całości, np. książka, film)  

das Teil część 

(nie będąca częścią składową większego zbioru)  

endlich nareszcie, w końcu 
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Ciekawostka – podwójne imiona Niemców. 

Jeśli ktoś ma na imię np. Karl Heinz, to mówi się na niego na ogół 

Karl, rzadziej Heinz, czasami Karl Heinz. Natomiast jeśli ktoś ma 

na imię Karl-Heinz, to obowiązuje używanie obu imion i tylko oba 

imiona, zapisane z myślnikiem, są dozwolone w oficjalnych 

dokumentach. Dwa imiona połączone myślnikiem traktowane są 

według prawa niemieckiego jako jedno imię. Nawet jeśli imiona 

skraca się wtedy do pierwszych liter, to również obowiązuje 

pisownia – jak w tym przypadku: K.- H. 

Największą popularnością cieszyły się takie imiona w latach 1930-

1959, ale aktualnie przeżywają swój renesans (choć popularniejsze 

są jednak podwójne imiona bez myślnika). 

Typowe przykłady: 

Hans-Jörg (skracane do Hajo)  

Hans-Peter, ale również Hanspeter 

Karl-Heinz, ale również Karlheinz 

Klaus-Peter 

Hans-Jürgen 

Jan-Heinrich 

  

http://www.agnieszkadrummer.pl/


 

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

 

1
2

 

 

Ćwiczenia 

Übung 1: 

Poniżej widzisz 10 przykładów rzeczy lub sytuacji. 

Jak powiesz po niemiecku: „To brzmi jak…”? 

Pamiętaj o Dativie! 

1. eine schwere Woche trudny tydzień 

2. ein guter Plan dobry plan 

3. eine schöne Reise piękna podróż  

4. ein leckeres Essen smaczne jedzenie  

5. große Schwierigkeiten wielkie trudności  

6. eine schwere Krankheit ciężka choroba  

7. ein langer Urlaub długi urlop 

8. eine teure Uhr drogi zegarek  

9. eine gute Lösung dobre rozwiązanie 

10. viele Patienten wielu pacjentów 
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Übung 2: 

W języku niemieckim żeńską formę zawodów tworzymy na ogół 

dodając końcówkę -in do męskiej formy. 

Uzupełnij tabelkę: 

Zawód Mężczyzna Kobieta 

Księgarz Buchhändler Buchhändlerin 

  Taxifahrerin 

Nauczyciel   

 Ingenieur  

Malarz  Malerin 

Autor  Autorin 

 Pilot  

Aptekarz Apotheker  

  Therapeutin 

 Architekt  

Aktor  Schauspielerin 

  Trainerin 

Piekarz  Bäckerin 

Manager Manager  

 Informatiker  

 Koch Köchin 

 Verkäufer  
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Klucz do ćwiczeń 

 JA NEIN 

Klaus-Dietrich sucht etwas Bestimmtes.  x 

K.-D. sucht ein Geschenk für seine Tochter.  x 

Die Nichte von K.-D. ist zwölf Jahre alt.  x 

Die Buchhändlerin ist gut informiert. x  

K.-D. kauf ein Buch über Vampire. x  

K-D. plant, auch weitere Bücher über Vampire 

zu kaufen. 
x  

 

Übung 1: 

1. Es klingt nach einer schweren Woche. 

2. Es klingt nach einem guten Plan. 

3. Es klingt nach einer schönen Reise. 

4. Es klingt nach einem leckeren Essen. 

5. Es klingt nach großen Schwierigkeiten. 

6. Es klingt nach einer schweren Krankheit. 

7. Es klingt nach einem langen Urlaub. 

8. Es klingt nach einer teuren Uhr. 

9. Es klingt nach einer guten Lösung. 

10. Es klingt nach vielen Patienten. 
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Übung 2: 

Zawód Mężczyzna Kobieta 

Księgarz Buchhändler Buchhändlerin 

Taksówkarz Taxifahrer Taxifahrerin 

Nauczyciel Lehrer Lehrerin 

Inżynier Ingenieur Ingenieurin 

Malarz Maler Malerin 

Autor Autor Autorin 

Pilot Pilot Pilotin 

Aptekarz Apotheker Apothekerin 

Terapeuta Therapeut Therapeutin 

Architekt Architekt Architektin 

Aktor Schauspieler Schauspielerin 

Trener Trainer Trainerin 

Piekarz Bäcker Bäckerin 

Manager Manager Managerin 

Informatyk Informatiker Informatikerin 

Kucharz Koch Köchin 

Sprzedawca Verkäufer Verkäuferin 
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