
Niemieckie słówka: 
7 najlepszych rad, których 

słówek się uczyć i jak je 
w końcu zapamiętać

www.AgnieszkaDrummer.pl



Na dobry początek…

Der Anfang ist der wichtigste Teil der Arbeit.

Początek jest najważniejszą częścią pracy.

Platon



Dziś dowiesz się m.in.:

Dlaczego i których niemieckich 
słówek warto się uczyć?

Jak się uczyć i od czego zależy trwałe 
zapamiętanie?



Gramatyka - słownictwo

•Gramatyka: zestaw reguł
•Słownictwo: zestaw elementów

•Gramatyka: mnoży (Ich mag: …)
•Słownictwo: dodaje (Hunde, Katzen, 
Pferde, Elefanten)



David Wilkins - lingwista

Bez gramatyki tylko bardzo mało 
może zostać przekazane/wyrażone,

bez słownictwa NIC nie może zostać 
przekazane/wyrażone.



Lew Wygotski (1896-1934)

• Aby zrozumieć język innych, nie wystarczy 
rozumieć słów. Musisz zrozumieć ich myśli.

• Słowo bez myśli jest martwe, tak samo jak myśl, 
której nie towarzyszą słowa, pozostaje w cieniu.

• Słowo jest mikrokosmosem ludzkiej świadomości.

• Nauczyciel powinien odgrywać rolę pomocnika
ułatwiającego zdobywanie wiedzy, a nie 
dostarczyciela treści.



Zawód: tłumacz.
Übersetzer / Dolmetscher

•Tysiące słówek do zapamiętania

•„Fachgebiet”

•Duże wyczucie językowe

•Szybkość kojarzenia

•Obycie z realiami języka



„Mam bariery w mówieniu”

Często to po prostu BRAK BUDULCA – cegiełek!



Co NIE działa?



„Najpierw ucz się bez rodzajników 
(der, die, das), 

to będzie szybciej i prościej”

•Bardzo trudno to później nadrobić!

•Bez rodzajników „nie wyjdzie” nam gramatyka!



„Poprzyklejaj sobie w domu karteczki, 
to się nauczysz wszystkich słówek”

•OK, stół, krzesło, drzwi, lodówka, ale CO ZROBIĆ 
z np. (B1): 
• berechnen – obliczać, 
• dankbar – wdzięczny, 
• einhalten - przestrzegać, albo nawet prostszymi :

•A1: der Bus, das Wetter, danach, weiter, 
arbeitslos?



„Nauczysz się automatycznie”

•SKAMIENIAŁOŚCI = Fossilisierung

• Jeśli udaje nam się JAKOŚ dogadać, to idziemy na 
łatwiznę i nie szlifujemy poprawności… aż robią 
się istne skamieniałości językowe…



Co działa?



C o  s i ę  d z i e j e  w  m ó z g u ?

Istotność

Potrzebne mi to?

Emocje

Czy to jest ciekawe?

Możliwości 

połączeń

Skojarzenia?





Krzywa zapominania Ebbinghausa

• Po 20 minutach od poznania i nauczenia się czegoś 
nowego możemy zapomnieć aż 42% nowego 
materiału. Po 24 godzinach możemy zapomnieć 67%. 
Po 31 dniach utracimy 79%, a po 60 dniach 
zapomnimy prawie wszystko, czyli 90%.

• Co zapobiega zapominaniu?

• POWTARZANIE, POWTARZANIE I JESZCZE RAZ

P O W T A R Z A N I E





Hermann von Ebbinghaus (1850-1909)

• Dalsze badania nad procesami pamięci dowiodły, że 
pomijane przez Ebbinghausa zmienne znacząco 
wpływają na stopień trwałości zapamiętania informacji: 
sens (znaczenie, treść) materiału, jego odniesienie lub 
rola w życiu badanego, ładunek emocjonalny, sposób 
zapamiętywania itd.). 

• Krzywa Ebbinghausa przedstawia tylko proces 
zapominania danych bezsensownych, z jakimi nie 
mamy do czynienia w życiu codziennym.

Na przykład: CAG, GIF, WAW, PIB





Co to jest A1, A2, B1, B2, C1, C2?

Europejski System Opisu Kształcenia 
Językowego, ESOKJ – stopień 
znajomości języka obcego 

w zakresie 

umiejętności w mówieniu, słuchaniu, 
czytaniu i pisaniu.



A1

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i 
potrafi stosować podstawowe zwroty potoczne i wyrażenia 
dotyczące życia codziennego. 

Potrafi przedstawiać siebie i innych oraz formułować pytania z 
zakresu życia prywatnego, dotyczące np. miejsca, w którym 
mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada. 

Potrafi prowadzić prostą rozmowę, pod warunkiem, że 
rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.



A2

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie 
wypowiedzi i często używane wyrażenia związane z życiem 
codziennym (np. podstawowe informacje dotyczące osoby 
rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). 

Potrafi porozumiewać się w prostych, rutynowych sytuacjach 
komunikacyjnych, wymagających jedynie prostej, bezpośredniej 
wymiany informacji na tematy znane i typowe. 

Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie, 
otoczenie, a także poruszać sprawy związane z 
najważniejszymi potrzebami życia codziennego.



B1
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie 
znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, 
standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i 
zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. 

Potrafi radzić sobie z większością sytuacji komunikacyjnych, 
które mogą się zdarzyć podczas podróży w rejonie, gdzie mówi 
się danym językiem. 

Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi na tematy, które są 
jej znane lub które ją interesują. Potrafi opisywać 
doświadczenia, wydarzenia, marzenia, nadzieje i aspiracje, 
krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.



Ile słów ma język niemiecki?

• Nieskończenie wiele!: Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, 
neun, zehn, elt, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn…

• 300.000 do 500.000 głównych/podstawowych słów

• Tisch: Holztisch, Kindertisch, Esstisch, Küchentisch, Glastisch, 
Schreibtisch, Arbeitstisch, Billardtisch, Campingtisch, Computertisch, 
Couchtisch, Ecktisch, Eichentisch, Einzeltisch, Informationstisch, 
Stammtisch, Kaffeetisch, Lesetisch, Metalltisch, Nachbartisch, 
Nachttisch, Nebentisch, Obduktionstisch, Operationstisch, Packtisch, 
Pokertisch, Plastiktisch, Restauranttisch, Schminktisch, 
Schneidertisch, Serviertisch, Verkaufstisch,…



Naucz się BAZY

Uwaga! 
Bardzo trudno jest operować wyłącznie 
słówkami specyficznymi dla danego 
zawodu („ja chcę się nauczyć tylko dla 
pielęgniarek”). 
BAZA wyjściowa jest wspólna dla 
wszystkich!



Pomiary

"Możemy poprawić tylko to, co 
mierzymy."

Robin Sharm, 
ekspert w dziedzinie efektywności



Przeciętne dane

• Człowiek używa „na co dzień” ok. 2000 słów. To jest 
absolutne minimum.

• Słowa funkcjonalne (und, der, so, aber, übrigens) oraz słowa 
niosące treść (Vater, Tisch, Wetter).

• Słowa funkcjonalne prawie nie przydają się do 
prezentowania treści [spróbujmy ułożyć konwersację z 
najczęstszych niemieckich słów: der, die, das, und, sein, in, 
ein, zu, haben, ich, werden, sie, von, nicht, mit, es].

• 50 słówek tygodniowo? 50 na tydzień = 2000 słówek po 40 
tygodniach (1 rok akademicki).



Aktywne / pasywne słownictwo

• Przeciętny Niemiec: 12 do 16 tys. aktywnych słówek

• 5 x tyle: słownictwo pasywne

• Ilość znanych słów zależy mniej od zdolności, a więcej od 
częstego kontaktu z danymi słowami.

• Wyliczono, że przeciętny uczeń w przeciętnym systemie 
klasowym potrzebowałby ponad 18 lat nauki, aby mieć taki 
kontakt z językiem, jaki ma ktoś w „naturalnych” warunkach, 
otoczony przez obcokrajowców.



Co ma znaczenie dla zapamiętania słówek 
(wyniki badań naukowych) I

• Powtórki

• Przywracanie

• Robienie przerw/odstępów (mało, a często i 
systematycznie!)

• Własne, indywidualne tempo (nie narzucone)

• Używanie (Use it or lose it)

• Głębia zrozumienia (jaka to część mowy, w jakim 
kontekście itd.)

• Organizacja nauki: ciche czytanie – głośne czytanie –
głośnie czytanie/wymawianie własnych zdań



Co ma znaczenie dla zapamiętania słówek 
(wyniki badań naukowych) II

•Wyobrażenie/wizualizacja – myślenie obrazami

•Mnemotechniki (np. coś kojarzy się z czymś)

•Motywacja

•Skupienie/uwaga (nie da się nauczyć języka 
podczas snu; uwaga jest dla pamięci tym, czym 
światło dla fotografii)

•Zawartość emocjonalna





ILP – Indywidualna Liczba Powtórzeń

• zależy od „talentu”

• ładunku emocjonalnego

• skojarzeń z innymi zakotwiczonymi już słówkami

• humoru, zmęczenia, wyspania, głodu, pragnienia itp. 
fizjologiczno-psychologicznych czynników

• motywacji wewnętrznej/zewnętrznej

• różnorodności i ilości powtórek (tak, tak, tak, tak, tak)

• Ile wynosi ILP? Od JEDNEGO do „nieskończoności” 
(realistycznie: ponad 100)



„czysty?”

•reine Wolle czysta wełna

•sauberes Bad czysta łazienka

•klares Wasser czysta woda

•Vollblutpferd koń czystej krwi angielskiej

•pures Glück czyste szczęście

• leeres Blatt Papier czysta kartka papieru

•Nettogewinnn / Reingewinn czysty zysk



Słówka wiążą się ze sobą

•auf jeden Fall

•w każdym razie

•auf

• jeder

•der Fall

•Akkusativ



KALENDARNIK = kalendarz + słownik

Kalendarz na cały rok ze słówkami do nauki na każdy poziom, 
rozpisanymi na każdy dzień roku



Robić samemu! – Zeszyty do ćwiczeń

„Sag es mir, und ich vergesse es. 
Zeige es mir, und ich erinnere mich. 
Lass es mich tun, und ich behalte es.”

Konfuzius (551 – 479 v. Chr.) 

„Powiedz mi, a zapomnę.

Pokaż mi, a zrozumiem.

Pozwól mi zrobić, a zapamiętam.”

Konfucjusz (551 – 479 p.n.e.)



Przykładowe strony



Albert Einstein:

Ludzie uwielbiają rąbać drewno.

Rezultat tej czynności widać natychmiast.

Każdy kalendarnik jest (teoretycznie) na 
rok – 364 dni!





Ceny

A ile to kosztuje?

44,90 zł

JEDEN Kalendarnik 
plus 
JEDEN pasujący 
zeszyt do ćwiczeń 
plus 
52 nagrania mp3 
wszystkich tygodni

Opcja 1, np. A1

88,90 zł

Opcja 2, np. A1+A2

DWA Kalendarniki 
plus 
DWA pasujące 
zeszyty do ćwiczeń 
plus 
52 nagrania mp3 
wszystkich tygodni

89,90 zł

Opcja 3, np. A1+A2+B1

TRZY Kalendarniki 
plus 
TRZY pasujące 
zeszyty do ćwiczeń 
plus 
52 nagrania mp3 
wszystkich tygodni



Co konkretnie dostajesz w całym zestawie
na wszystkie poziomy – i za ile zł?

• 3 kalendarniki (A1, A2, B1), w sumie 360 stron

• 3 zeszyty do ćwiczeń (A1, A2, B1), w sumie ponad 330 stron

• 3 komplety nagrań (3 x 52 mp3), w sumie ponad 3 godziny nagrań

W sumie więc 9 „elementów” w całym zestawie, 

czyli prawie 700 stron plus prawie 200 minut nagrań. 

• Cena: 89,90 zł, czyli : 9 = 9,99 zł za każdy „element” zestawu









Margaret Atwood

A word

after

a word

after

a word

is power.

Zamówienia kalendarników: wydawnictwoad.pl

https://wydawnictwoad.pl/


Bardzo 

dziękuję za 

uwagę ☺

www.AgnieszkaDrummer.pl

Do zobaczenia: 11 April

11

April

Sonntag


