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AUTENTYCZNY NIEMIECKI 

ODCINEK 9 
 
 

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

Hamid ruft Patrick an. 

Hamid dzwoni do Patricka. 

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 

Hamid ruft Patrick am Samstag an.   

Hamid möchte ausgehen.   

Janine möchte einen Film sehen.   

Patrick hat keine Lust auszugehen.   
Die beiden sind diesen Monat schon 
dreimal ausgegangen.   

Heute ist der neunzehnte.   

Patrick hat in der Arbeit viel zu tun.   

Hamid und Patrick gehen heute aus.   

http://www.agnieszkadrummer.pl/
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Das Gespräch – rozmowa  

Hamid: Hey Bro, was geht heute Abend?  

Patrick: Hamid, Alter. Hatte eigentlich nichts vor heute. 

H: Was? Aber es ist doch Freitagabend! 

P: Ja, Janine wollte unbedingt so ‘ne Serie auf Netflix 

schauen. 

H: Ha ha, läuft bei dir. 

P: Vielleicht nächstes Wochenende? Wir waren doch in 

letzter Zeit mega oft weg. 

H: Was heißt oft? Gerade mal zwei Mal diesen Monat. 

P: Na ja, es ist ja auch erst der neunte… 

H: Komm schon Alter, nicht mal für einen Drink bist du zu 

haben? Was ist los mit dir?  

P: Die Woche war einfach super heftig, viel Stress auf Arbeit 

und so. 

H: Verstanden. Dann frag ich halt Felix, der ist immerhin nicht 

so ‘n Langweiler. 

http://www.agnieszkadrummer.pl/
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Tłumaczenia, wyjaśnienia i komentarze 

Bro – to skrót od angielskiego brother, czyli dosłownie 

„bracie”, a praktycznie tyle co „kumplu”; w niemieckim to 

slang młodzieżowy 

Was geht heute Abend? – w slangu młodzieżowym mniej 

więcej „Co robimy dziś wieczorem?” lub „Co się dzieje dziś 

wieczorem?”. 

Alter – stary 

To jest rzeczownik odprzymiotnikowy, używany gwarowo 

podobnie jak w języku polskim np. „Cześć, stary!”. Z przebiegu 

dialogu można wnioskować, że obaj rozmówcy nie 

przekroczyli jeszcze trzydziestki (a może nawet dwudziestki), 

więc oczywiście tak naprawdę starzy nie są. 

eigentlich – właściwie. Tu uwaga na akcent! W tym wyrazie 

jest wyraźnie akcentowana pierwsza sylaba [aj-gen-tliś], 

Polacy najczęściej akcentują zamiast tego drugą sylabę 

i brzmi to bardzo niepoprawnie 😉. 

vorhaben – mieć w planach, planować 
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‘ne Serie – serial (skrót od eine Serie), 

‘n Langweiler – nudziarz (skrót od ein Langweiler) 

W mowie potocznej Niemcy często opuszczają początek 

rodzajników nieokreślonych i słychać tylko ich koniec. 

die Serie – serial 

Läuft bei dir. – ironiczny komentarz, że u kumpla nic 

ciekawego się nie dzieje, w rodzaju „Ale się u ciebie dzieje.”. 

Janine wollte unbedingt… – Janie chciała koniecznie… 

Pamiętajmy, że czasowników modalnych używamy do 

wyrażania przeszłości w czasie przeszłym prostym 

(Präteritum). 

mega – bardzo dużo, bardzo super, to jest nieodmienne 

słowo podkreślające ilość, wielkość lub jakość czegoś 

na ja – no cóż 

Komm schon! – potocznie: No, dawaj! No, chodź! 

nicht mal – nawet nie – potoczny skrót od nicht einmal 
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Uwaga: 

diesen Monat w tym miesiącu 

diese Woche w tym tygodniu 

dieses Wochenende w ten weekend 

diesen Montag w ten poniedziałek 

dieses Jahr w tym roku 

diesen Winter tej zimy 

W takich konstrukcjach używamy biernika (Akkusativ). 

Można też użyć przyimka in lub an, wtedy zamiast tego mamy 

celownki (Dativ): 

in diesem Monat w tym miesiącu 

in dieser Woche w tym tygodniu 

an diesem Wochenende w ten weekend 

an diesem Montag w ten poniedziałek 

in diesem Jahr w tym roku 

in diesem Winter tej zimy, w tę zimę 

 

für etwas zu haben sein – być otwartym na coś, być 

chętnym do zrobienia czegoś 
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Was ist los mit dir? – Co się z tobą dzieje? Stylistycznie 

byłoby lepiej: Was ist mit dir los? 

heftig – dosłownie: silny/silnie, gwałtowny/gwałtownie, 

energicznie. Słowo wyjątkowo często używane 

w prognozach pogody (np. heftiger Wind, heftige 

Regenfälle). 

W mowie potocznej przyjęło się używać tego słowa 

w znaczeniu „intensywny”, „skomplikowany”, „trudny”, 

„wyczerpujący”. 

und so – potocznie: i takie tam 

Być może ten zwrot powstał od popularnego skrótu und so 

weiter – i tak dalej (usw.= itd.). 

verstanden – potoczny skrót od Ich habe verstanden. 

Zrozumiałem/zrozumiałam. 

halt – tu: nieprzetłumaczalna partykuła modalna, po polsku 

powiedzielibyśmy w tym miejscu pewnie coś w rodzaju 

„no dooobra” 

immerhin – przynajmniej, bądź co bądź 

der ist nicht so ‘n Langweiler – tu der zastępuje er, co 

zdarza się dość często w mowie potocznej. 

ich frag – zapytam – skrót od ich frage  

http://www.agnieszkadrummer.pl/
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Ćwiczenia 

Übung 1: 

Przetłumacz podane zdania na niemiecki używając 

czasownika vorhaben: 

1. Mam coś w planach. 

2. On nic nie planuje. 

3. Czy ty coś planujesz? 

4. Nic nie planujemy. 

5. Macie coś w planach? 

6. Co masz dziś w planach? 

7. Co ona ma w planach? 

8. Dlaczego Tomek nic nie planuje? 

9. Ona miała coś w planach. 

10. Wy nie mieliście nic w planach. 

 

Übung 2: 

Przetłumacz podane zdania na niemiecki używając zwrotu los 

sein: 

1. Co się z nim dzieje? 

2. Co się z wami dzieje? 

3. Co się z Panią dzieje? 

http://www.agnieszkadrummer.pl/
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4. Co się dzieje z twoją mamą? 

5. Co się dzieje z jej mężem? 

6. Co się dzieje z waszym kotem? 

7. Co się dzieje z jego samochodem? 

8. Co się dzieje z Pana ręką? 

9. Co się dzieje z naszym dzieckiem? 

10. Co się dzieje z twoimi planami? 
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Klucz do ćwiczeń 

 JA NEIN 

Hamid ruft Patrick am Samstag an.  x 

Hamid möchte ausgehen. x  

Janine möchte einen Film sehen. x  

Patrick hat keine Lust auszugehen. x  
Die beiden sind diesen Monat schon 
dreimal ausgegangen.  x 

Heute ist der neunzehnte.  x 

Patrick hat in der Arbeit viel zu tun. x  

Hamid und Patrick gehen heute aus.  x 

Übung 1: 

1. Ich habe etwas vor. 

2. Er hat nichts vor. 

3. Hast du etwas vor? 

4. Wir haben nichts vor. 

5. Habt ihr etwas vor? 

6. Was hast du heute vor? 

7. Was hat sie vor? 

8. Warum hat Tomek nichts vor? 

9. Sie hatte etwas vor. LUB Sie hat etwas vorgehabt. 

10. Ihr hattet nichts vor. LUB Ihr habt nichts vorgehabt. 
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Übung 2: 

1. Was ist mit ihm los? 

2. Was ist mit euch los? 

3. Was ist mit Ihnen los? 

4. Was ist mit deiner Mutter los? 

5. Was ist mit ihrem Mann los? 

6. Was ist mit eurer Katze los? 

7. Was ist mit seinem Auto los? 

8. Was ist mit Ihrer Hand los? 

9. Was ist mit unserem Kind los? 

10. Was ist mit deinen Plänen los? 
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