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AUTENTYCZNY NIEMIECKI 

ODCINEK 13 
 

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

Renate und Petra treffen sich am Montagmorgen in der 

Büroküche an der Kaffeemaschine. 

Renate i Petra spotykają się w poniedziałek rano w kuchni 

w biurze przy ekspresie do kawy.  

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 

Beide Frauen waren am Wochenende nicht zu 
Hause.   

Petra war mit der Familie in der Schweiz.   

Petras Tochter ist ausgezogen.   

Das Wetter war nicht so gut in der Schweiz.   

Renates Ehemann heißt Christian.   

Renate hat mehr als ein Kind.   

Renates Schwiegereltern wohnen in Allgäu.   

In diesem Büro wird viel Kaffee getrunken.   
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Das Gespräch – rozmowa 

Renate: Na, ein schönes Wochenende gehabt?  

Petra: Ja, Sebastian und ich waren wandern in der fränkischen 

Schweiz. Wir haben da so eine schöne Strecke entdeckt und 

das tolle Wetter genossen. Unsere Tochter Melanie ist ja 

letzte Woche ausgezogen, jetzt sind wir nur noch zu zweit. 

Fühlt sich richtig seltsam an! 

R: Aber bestimmt auch ein bisschen befreiend, was?  

P: Ach, na ja. In erster Linie gewöhnungsbedürftig.  

R: Das wird schon! 

P: Und bei dir?  

R: Christoph, die Kinder und ich waren bei meinen Eltern im 

Allgäu. 

P: Ach, schön. 

R: Ja, schön anstrengend (lacht). Aber was sein muss, muss sein. 

Meine Eltern freuen sich über Gesellschaft und sie werden 

schließlich auch nicht jünger. 

P: Stimmt. Oh, ich glaube, die Kaffeekapseln müssen mal wieder 

nachgefüllt werden. 

R: Schon wieder! Der Kaffee geht hier ja weg wie frische 

Semmeln. 

P: Anscheinend haben wir’s nötig. Und am Montagmorgen 

sowieso. 

R: Na ja, ich kümmere mich mal drum. Bis später!  

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

die Fränkische Schweiz Saksonia Frankońska (wyżyna we 

Frankonii (części Bawarii). Słynie z pięknego pagórkowatego 

krajobrazu porozcinanego rzekami, pełnego skalnych formacji, 

jaskiń i zamków). 

wandern chodzić na piesze wycieczki,  

 wędrować 

die Strecke odcinek drogi, trasa 

entdecken odkrywać 

genießen rozkoszować się 

ausziehen wyprowadzać się 

zu zweit we dwoje 

sich anfühlen wie… odczuwać coś jako … 

seltsam dziwny, dziwnie 

ein bisschen troszkę 

befreiend uwalniająco, odprężająco,  

 oswobadzająco 

in erster Linie przede wszystkim 

gewöhnungsbedürftig wymagający przyzwyczajenia się 

na ja       no cóż, no tak 

Das wird schon! potocznie: Będzie dobrze!  

 Ułoży się! Przejdzie!  
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anstrengend  męczący, wyczerpujący,   

  intensywny 

was sein muss, muss sein jak mus, to mus 

(das) Allgäu malowniczy region geograficzny  

 przy południowej granicy Niemiec 

sich freuen über… cieszyć się z… 

die Gesellschaft tu: towarzystwo, ale również:  

 społeczeństwo, spółka 

Słowo dobrze znane ze skrótu:  

GmbH – Gesellschaft mit beschränkter Haftung,  

czyli Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością. 

schließlich w końcu 

Stimmt. Zgadza się.  

 Potoczny skrót od: Das stimmt. 

nachfüllen napełniać, w znaczeniu uzupełniać  

  coś, co już było napełnione 

müssen nachgefüllt werden muszą zostać (znowu) napełnione 

Schon wieder! Znowu! 

weg gehen wie frische Semmeln schodzić jak świeże bułeczki 

anscheinend najwyraźniej, widocznie 

wir haben es nötig mamy taką potrzebę  
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sowieso tak czy inaczej 

sich kümmern um… troszczyć się o… 

drum tu: o to, potoczny skrót od darum 

 

Bis später! Do później! Na razie! 

 

Zwróćcie uwagę, że obie panie opowiadając o swoich wyjazdach 

w weekend, najpierw podały rodzinę, a dopiero na końcu siebie. 

Każde niemieckie dziecko uczy się powiedzenia: „Der Esel nennt 

sich immer zuerst.” oznaczającego „Tylko osioł mówi zawsze 

najpierw o sobie.” 

Renate mówi „schön anstrengend”. To nie oznacza, wbrew 

pozorom, że jej weekend był „piękny i jednocześnie 

wyczerpujący”, lecz że był bardzo wyczerpujący. W mowie 

potocznej Niemcy bardzo często używają słowa schön jako 

zastępstwa sehr. Częstym towarzyszem schön jest w takich 

wyrażeniach ganz (całkiem). 

I tak możemy np. powiedzieć: 

Es ist heute ganz schön kalt. Dziś jest bardzo zimno. 

Du hast mich ganz schön erschreckt. 

Bardzo mnie przestraszyłeś/-aś. 
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Es ist schön heiß hier. Bardzo tu jest gorąco. 

Das Buch ist ganz schön dick.  

Ta książka jest bardzo gruba. 

Das Gewitter war schön heftig.  

Burza była bardzo gwałtowna. 

 

 

Übungen – ćwiczenia 

 

Übung 1 

1. Ja się o to troszczę. 

2. Ty się o to troszczysz. 

3. O co on się troszczy? 

4. Ona się o to nie troszczy. 

5. Troszczymy się o was. 

6. Troszczycie się o nas. 

7. Czy Pani się o niego troszczy? 

8. O kogo Pan się troszczy? 

9. Tomek się nigdy o to nie troszczy. 

10. O kogo troszczy się Klara? 
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Übung 2 

Przyjrzyjmy się tu częstym w mowie potocznej słówkom: 

befreiend, seltsam, gewöhnungsbedürftig i anstrengend. 

Dopasuj każde z nich do jednej z wypowiedzi: 

1. Ich muss mich fünfmal am Tag um meinen Hund 

kümmern. Das ist …………………………………………….. . 

2. Der Lichtschalter im Bad ist hinter dem Spiegel. Das ist 

…………………………………………….. . 

3. Der Mann, mit dem ich gestern Kaffee trinken war, hat 

heute nicht mehr angerufen. Das ist …………………………………………….. . 

4. Ich habe mein Referat endlich abgegeben. Das ist 

…………………………………………….. . 

 

Übung 3 

Używając czasowników nachfüllen, lesen, aufräumen, trinken 

i putzen przetłumacz na niemiecki:  

1. Woda musi zostać dolana/uzupełniona. 

2. Książka musi zostać przeczytana. 

3. Pokój musi zostać posprzątany. 

4. Kawa musi zostać wypita. 

5. Łazienka musi zostać posprzątana.  
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Klucz 

 JA NEIN 

Beide Frauen waren am Wochenende nicht zu Hause. x  

Petra war mit der Familie in der Schweiz.  x 

Petras Tochter ist ausgezogen. x  

Das Wetter war nicht so gut in der Schweiz.  x 

Renates Ehemann heißt Christian.  x 

Renate hat mehr als ein Kind. x  

Renates Schwiegereltern wohnen in Allgäu.  x 

In diesem Büro wird viel Kaffee getrunken. x  

Ćwiczenie 1 

1. Ich kümmere mich d(a)rum. 

2. Du kümmerst dich d(a)rum. 

3. Worum kümmert er sich? 

4. Sie kümmert sich nicht d(a)rum. 

5. Wir kümmern uns um euch. 

6. Ihr kümmert euch um uns. 

7. Kümmern Sie sich um ihn? 

8. Um wen kümmern Sie sich? 

9. Tomek kümmert sich nie d(a)rum. 

10. Um wen kümmert sich Klara?  
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Ćwiczenie 2 

1. Ich muss mich fünfmal am Tag um meinen Hund 

kümmern. Das ist anstrengend. 

2. Der Lichtschalter im Bad ist hinter dem Spiegel. Das ist 

gewöhnungsbedürftig. 

3. Der Mann, mit dem ich gestern Kaffee trinken war, hat 

heute nicht mehr angerufen. Das ist seltsam. 

4. Ich habe mein Referat endlich abgegeben. Das ist 

befreiend. 

 

Ćwiczenie 3 

1. Das Wasser muss nachgefüllt werden. 

2. Das Buch muss gelesen werden. 

3. Das Zimmer muss aufgeräumt werden. 

4. Der Kaffee muss getrunken werden. 

5. Das Bad muss geputzt werden. 
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