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AUTENTYCZNY NIEMIECKI 

ODCINEK 12 
 

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

Elena und Juliane unterhalten sich im Club auf der 

Damentoilette. 

Elena i Juliane rozmawiają w damskiej toalecie w klubie. 

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 

Elena gefällt Julianes Lippenstift.   

Elena kann keinen guten Lippenstift finden.   

Der Cousin von Juliane ist Make-Up Artist.   

Den Frauen gefällt die Musik im Club.   

Juliane war schon oft in diesem Club.   

Es ist schon spät abends.   
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Das Gespräch – rozmowa 

Elena: Dein Lippenstift ist mega schön! 

Juliane: Oh, danke.  

E: Nichts zu danken. Ich finde einfach keinen, der richtig zu 

meinem Hautton passt, es ist wie verhext. 

J: Ich habe auch ewig gesucht, aber meine Cousine ist Make-Up 

Artist, die hat mich beraten. Ich kann dir mal ihre 

Kontaktdaten geben, wenn du magst. 

E: Das wäre super! Uff, findest du die Mukke hier auch so nervig?  

J: Ja, ich bin zum ersten Mal hier und mir reicht’s auch langsam. 

E: Normalerweise spielen sie bessere Lieder, ich glaube heute 

legt jemand anderes auf als sonst. 

J: Na ja, der Abend ist ja noch jung. Vielleicht wird’s noch besser. 

Gib mal dein Handy her, ich trage die Nummer meiner 

Cousine ein.  

E: Danke, ich schreib ihr morgen gleich mal. 

J: Kein Stress, sie ist heute garantiert auch noch lange unterwegs 

und wird morgen erstmal ordentlich blau sein. Aber sie kennt 

sich echt aus, was Schminke betrifft. 

E: Na dann. Danke für den Tipp. Schönen Abend dir noch! 
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Tłumaczenia, wyjaśnienia i komentarze 

der Lippenstift szminka 

mega potocznie: super, wyjątkowy,  

  fantastyczny, cudowny 

Nichts zu danken. Nie ma za co. 

der Hautton odcień skóry 

Es ist wie verhext! potocznie, w tym kontekście:  

To się po prostu nie chce udać! Jakby ktoś zauroczył! 

die Hexe czarownica 

verhexen zaczarować 

ewig wieczny, wiecznie 

(jemdanden) beraten doradzać komuś.  

Uwaga: w języku niemieckim beraten łączy się z biernikiem 

(Akkusativ), czyli odpowiada na pytanie wen? kogo? W języku 

polskim jest to celownik, bo doradzamy: komu? (a nie „kogo?”). 

wenn du magst jeśli chcesz.1 

Das wäre super. To byłoby super. 

die Mukke slang młodzieżowy: die Musik  

 
1 W mowie potocznej w znaczeniu „chcieć” często używa się czasownika mögen zamiast 

czasownika wollen. Takiej informacji nie ma w żadnym znanym mi podręczniku do 
niemieckiego. 
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nervig denerwujący 

mir reicht’s (langsam) potocznie: mam już dość lub 

powoli zaczynam mieć tego dość, dosłownie: mnie (powoli) 

wystarczy 

normalerweise zwykle 

das Lied, die Lieder  piosenka, piosenki 

auflegen tu potocznie:  

  zmieniać płytę, dobierać piosenki 

jemand anderes als sonst ktoś inny niż zwykle 

Der Abend ist noch jung. potocznie: Jest jeszcze wcześnie 

wieczorem. Jeszcze młoda pora., dosłownie: Wieczór jest 

jeszcze młody. 

vielleicht wird’s noch besser.  Może jeszcze będzie lepiej,  

skrót od: 

Vielleicht wird es noch besser. Może jeszcze będzie lepiej. 

Gib (mal) dein Handy her.  Daj („no“) tu swoją komórkę. 

hergeben   tu: podawać coś 

Przedrostek her wskazuje tu na ruch do mówiącego, czyli tego, 

kto chce, żeby mu coś podano. 

eintragen  wpisywać, wprowadzać 

  

http://www.agnieszkadrummer.pl/


 

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

 

6
 

 

Ich schreibe ihr.  Napiszę jej. 

Ich schreibe an sie.  Napiszę do niej. 

W języku niemieckim mamy dwie możliwości: ihr (celownik, 

Dativ, komu?) oraz an sie (biernik, Akkusativ, (do) kogo?) 

Identycznie jest też np. z czasownikiem schicken – wysyłać: 

ich schicke Ihnen wyślę Panu/Pani 

ich schicke an Sie wyślę do Pana/Pani 

Również tu mamy dwa warianty utworzenia prawidłowego 

zdania. 

blau sein potocznie: być pijanym,  

  dosłownie: być niebieskim 

unterwegs sein być w drodze, 

w tym kontekście: też chodzi po klubach lub knajpach 

 

erstmal lub erst einmal najpierw 

ordentlich porządnie 

die Ordnung porządek  

betreffen dotyczyć 

was Schminke betrifft co się tyczy szminki 
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sich auskennen znać się, orientować się 

Sie kennt sich (echt) aus. Ona się (naprawdę) [na tym] zna. 

na dann no to, w takim razie, no cóż, a więc; 

w tym konkretnym kontekście: no dobra. 

Bardzo często używany zwrot, o dziwo również jako całe mini 

zdanie. Na przykład w sytuacji, gdy zbieramy się do wyjścia od 

kogoś (lub po takiej krótkiej rozmowie), to „początek końca”, 

sygnalizujący koniec spotkania. Albo w sytuacji, gdy mamy się 

zabrać za coś, zwlekamy, i w końcu jednak ruszamy do dzieła. 

Wtedy też powiemy na dann. 

Danke für den Tipp. Dziękuję za wskazówkę/radę. 

Schönen Abend noch! Miłego wieczoru! 

Niemcy bardzo często życzą sobie „jeszcze” jakiegoś 

„miłego/pięknego” „odcinka czasu”, zwłaszcza właśnie na 

pożegnanie. 

Uwaga! Jeśli życzenie „miłego odcinka czasu” ma miejsce już 

w jego obrębie, np. tak jak tu w dialogu – jest już wieczór, to 

mówiący najczęściej dodaje słowo noch – jeszcze. Mając na myśli, 

że życzy dalszego, w dalszym ciągu, miłego wieczoru, bo jakaś 

jego część się już odbyła. 
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Jeśli życzymy komuś „miłego odcinka czasu” przed jego 

rozpoczęciem, to nie dodajemy noch. 

(Einen) schönen Tag noch! Miłego (dalszego) dnia! 

(Einen) schönen Nachmittag noch! 

Miłego (dalszego) popołudnia! 

(Einen) schönen Abend noch! 

Miłego (dalszego) wieczoru! 

(Einen) schönen Montag/Dienstag/… noch! 

Miłego (dalszego) poniedziałku/wtorku…! 

Schönes Wochenende! Miłego weekendu! 

Schönes Wochenende noch! Miłego (dalszego) weekendu! 

Schöne Woche noch! Miłego (dalszego) tygodnia! 

Schönen Feiertag! Miłego dnia świątecznego! 

Schöne Feiertage! Miłych dni świątecznych! 

Schönen Urlaub! Miłego urlopu!  

  (życzenie przed urlopem) 

Schönen Urlaub noch! Miłej reszty urlopu!  

  (życzenie już w trakcie urlopu) 

Czasami do życzeń dodawany jest rodzajnik nieokreślony (ein, 

eine, einen – to musi być biernik/Akkusativ, bo życzymy kogo? 

co?), czasami jest opuszczany, nie ma na to ścisłej reguły.  

http://www.agnieszkadrummer.pl/
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Ćwiczenia 

Übung 1 

Skoncentruj się na wszystkich czasownikach z dialogu i uzupełnij 

tabelę: 

czas teraźniejszy 
Präsens 
– bezokolicznik 

czas teraźniejszy 
3 osoba l.p., czyli np. 
er… 

czas 
przeszły prosty 
Präteritum, 
3 os l.p., np. er… 

czas 
przeszły złożony 
Perfekt, 
np. er… 

sich 
unterhalten 

unterhält sich  
hat sich 
unterhalten 

sein ist   

   hat gedankt 

  fand  

  passte  

   hat gehabt 

   hat gesucht 

beraten    

   hat gegeben 

  mochte  

  reichte  

spielen    

   hat geglaubt 

  legte auf  

  wurde  

hergeben    

  trug ein  

 schreibt   

sich auskennen kennt sich aus   

betreffen    
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Übung 2 

Przetłumacz na niemiecki używając wäre w odpowiedniej formie: 

1. To nie byłoby dobre. 

2. Byłbyś chory. 

3. On byłby w domu. 

4. Klara by tam była. 

5. Bylibyśmy w Niemczech. 

6. Bylibyście zadowoleni. 

7. One byłyby głupie. 

8. Pani nie byłaby tutaj. 

9. Byłabym szczęśliwa. 

10. To byłoby ciekawe. 
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Klucz do ćwiczeń 

Was stimmt, was stimmt nicht? 

 JA NEIN 

Elena gefällt Julianes Lippenstift. x  

Elena kann keinen guten Lippenstift finden. x  

Der Cousin von Juliane ist Make-Up Artist.  x 

Den Frauen gefällt die Musik im Club.  x 

Juliane war schon oft in diesem Club.  x 

Es ist schon spät abends.  x 

Übung 1 

czas teraźniejszy 
Präsens - 
bezokolicznik 

czas teraźniejszy –  
3 osoba l.p., czyli np. 
er… 

Czas 
przeszły prosty 
Präteritum, 
3 os l.p., np. er… 

Czas 
przeszły złożony 
Perfekt, 
np. er… 

sich 
unterhalten 

unterhält sich unterhielt sich 
hat sich 
unterhalten 

sein ist war ist gewesen 

danken dankt dankte hat gedankt 

finden findet fand hat gefunden 

passen passt passte hat gepasst 

haben hat hatte hat gehabt 

suchen sucht suchte hat gesucht 

beraten berät beriet hat beraten 

geben gibt gab hat gegeben 
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mögen mag mochte hat gemocht 

reichen reicht reichte hat gereicht 

spielen spielt spielte hat gespielt 

glauben glaubt glaubte hat geglaubt 

auflegen legt auf legte auf hat aufgelegt 

werden wird wurde ist geworden 

hergeben gibt her gab her hat hergegeben 

eintragen trägt ein trug ein hat eingetragen 

schreiben schreibt schrieb hat geschrieben 

sich 
auskennen 

kennt sich aus kannte sich aus 
hat sich 
ausgekannt 

betreffen betrifft betraf hat betroffen 

Übung 2 

1. Das wäre nicht gut. 

2. Du wärest krank. 

3. Er wäre zu Hause. 

4. Klara wäre dort. 

5. Wir wären in Deutschland. 

6. Ihr wäret zufrieden. 

7. Sie wären dumm. 

8. Sie wären nicht hier. 

9. Ich wäre glücklich. 

10. Das wäre interessant. 
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