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AUTENTYCZNY NIEMIECKI 

ODCINEK 14 
 

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

Arbeitskollegen Thomas und Annika treffen sich zufällig im Bus, 

auf dem Weg zur Arbeit. 

Koledzy z pracy, Thomas i Annika spotykają się przypadkowo 

w autobusie w drodze do pracy.  

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 

Thomas wird heute sehr lange arbeiten.   

Thomas fährt heute früh in die Arbeit.   

Thomas hat sehr viel zu tun.   

Christian ist krank und bleibt zu Hause.   

Thomas ärgert sich über Christian.   

Annika möchte Thomas helfen.   

Thomas hat bald Urlaub.   

Annika wünscht Thomas alles Gute.   
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Das Gespräch – rozmowa 

Annika: Ah hey, du bist aber früh dran heute!  

Thomas: Hi Annika. Ja, ich habe noch einen Termin am Nachmittag 

und muss früher los. Und die Arbeit erledigt sich bekanntlich ja 

nicht von selbst. 

A: Ja, macht natürlich Sinn. Was steht sonst noch so bei dir an?  

T: Puh, alles Mögliche an Papierkram. Und da Christian ohne 

weiteres in den Urlaub verschwunden ist, ohne seine Aufgaben 

richtig abzuschließen, habe ich gerade richtig Land unter. 

A: Das gibt’s doch nicht! 

T: Ja, fand ich auch ziemlich dreist von ihm. Ich kann es echt nicht 

ab, wenn Menschen nur an sich und ihre eigene Zeit denken. 

Hätte er ein bisschen mitgedacht, wäre allen eine Menge Arbeit 

erspart geblieben. 

A: Oh man, du Armer. Aber vielleicht hatte er einen guten Grund?  

T: Ach was, das ist ja nicht das erste Mal. Nur bin ich diesmal mit 

Abstand der am meisten Gearschte. 

A: Sag Bescheid, wenn ich dir was abnehmen kann. 

T: Danke, das ist nett. Aber ich glaube, da muss ich selber durch… 

A: Das wird auf jeden Fall nicht unbemerkt bleiben. 

T: Hoffentlich, das wäre ja sonst die Höhe! 
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A: Bald hast du doch auch Urlaub, oder? Vielleicht kannst du dann 

endlich entspannen, das hast du bitter nötig. 

T: Ja, solange ich bis dahin mit allem fertig bin. 

A: Ich drücke dir die Daumen! 

Tłumaczenia, wyjaśnienia i komentarze 

Du bist früh dran. – tu: jesteś wcześnie „w akcji”, wcześnie 

zaczynasz. Również, w innym kontekście: masz jeszcze czas 

Istnieje też przeciwstawne powiedzenie: 

Du bist spät dran. – jesteś późno „w akcji”, późno zaczynasz, 

ewentualnie: jesteś z tym spóźniony/-a 

Nie sposób tu nie przytoczyć jeszcze jednego bardzo ważnego 

powiedzenia z dran, a mianowicie: 

dran sein – być w kolejce, w znaczeniu, że jest czyjaś kolej, np. 

w rzucaniu kostką w grze lub we wchodzeniu do gabinetu 

lekarskiego. 

Wer ist jetzt dran? Czyja teraz kolej? 

Ich bin dran. Moja kolej. 

Bist du jetzt dran?  Czy teraz twoja kolej? 

Wann sind Sie dran? Kiedy będzie Pani/Pana kolej? 
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dran sein oznacza również potocznie „być przy telefonie”, np.  

Wer ist dran? Kto mówi? 

hey lub z angielskiego hi – zwłaszcza wśród młodych ludzi 

pozdrowienie znacznie popularniejsze od typowo niemieckiego 

Hallo, już nie mówiąc o Guten Tag. 

der Termin – to nie tylko termin w polskim słowa tego znaczeniu, lecz 

też bardzo często umówione spotkanie np. u lekarza (na które 

powiedzielibyśmy po polsku nie „termin”, lecz „wizyta”, 

u kosmetyczki, prawnika, rozmowa z nauczycielem dziecka itd. Der 

Termin to zawsze jest jakieś oficjalne spotkanie, a nie prywatne na 

kawę/plotki. 

Ich muss früher los. Muszę wcześniej wyjść. 

los oznacza tu początek ruchu, czyli w tym wypadku wyjście z pracy 

Oczywiście Thomas mógł równie dobrze powiedzieć ich muss 

früher gehen, ale los jest tu co najmniej równie dobre, a nawet 

brzmi bardziej dynamicznie. 

 

sich erledigen von selbst załatwiać się samo z siebie,  

Die Arbeit erledigt sich nicht von selbst. 

Praca się sama nie wykona. 

bekanntlich jak wiadomo 
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znikać } 

macht Sinn – skrót od das macht Sinn. Niektórzy mówią, że to 

nieładny niemiecki, bo zwrot przejęto z angielskiego to make 

sense – „robić sens”, a tymczasem w niemieckim powinno być tak 

samo jak w języku polskim, czyli „mieć sens” – Sinn haben. 

Jednak język to coś dynamicznego, co nie poddaje się kontroloi 

lingwistów, i wyrażenie Sinn machen jest już na tyle zintegrowane 

z językiem niemieckim, że pewnie już tak zostanie. 

anstehen tu: czekać na załatwienie, być do załatwienia 

sonst  bardzo ważne słówko mające kilka znaczeń. Tu: poza 

tym.  

W innych sytuacjach: w przeciwnym razie, zazwyczaj, wcześniej 

alles Mögliche an…  wszystko możliwe, co dotyczy… 

Alles Mögliche an Papierkram. Wszystko możliwe dotyczące 

spraw papierkowych / dokumentów. 

der Papierkram papierzyska, papierkowa robota 

ohne weiteres – tu: po prostu; w innych sytuacjach też: bez trudu, 

bez problemów lub ni z tego, ni z owego 

verschwinden 

verschwand 

ist verschwunden   

abschließen tu: dokończyć 
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} znajdować, uważać, sądzić 

Land unter (haben) potocznie: przytłoczenie 

obowiązkami, morze spraw (powiedzenie wzięło się od 

dosłownego okrzyku Land unter, czyli ziemia pod wodą, tzn. jakiś 

teren został zalany) 

finden 

fand 

hat gefunden 

ziemlich dosyć, stosunkowo 

dreist (von ihm) bezczelne (z jego strony) 

Das gibt’s doch nicht! Niesamowite! Niewiarygodne! 

Niemożliwe! 

Echt tu: naprawdę 

nicht abkönnen potocznie: nie znosić, nie cierpieć, 

nie wytrzymywać (powiedzenie popularne zwłaszcza w 

północnych Niemczech) 

Ich kann es nicht ab. Nie znoszę tego. 

denken an (+ biernik/Akkusativ) myśleć o (kimś, czymś) 

mitdenken współmyśleć 

eine Menge Arbeit dużo pracy 

Hätte er ein bisschen mitgedacht, wäre allen eine Menge Arbeit 

erspart geblieben.  

http://www.agnieszkadrummer.pl/


 

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

 

8
 

To najtrudniejsze zdanie tego dialogu. Oznacza:  

Gdyby tylko trochę pomyślał, oszczędziłoby to wszystkim dużo 

pracy. 

To zdanie jest w formie Konjunktivu II, czyli trybu 

przypuszczającego, dotyczącego przeszłości. W ten sposób 

opisujemy coś, co już się wydarzyło (lub nie wydarzyło), więc nie 

można tego zmienić. 

oh man potocznie: o kurczę 

du Armer ty biedaku 

der Grund powód 

diesmal potocznie: tym razem, skrót od dieses Mal 

mit Abstand tu: zdecydowanie 

der Gearschte potocznie: „wrobiony” (od der Arsch – dupa, 

tyłek) 

diesmal der mit Abstand am meisten Gearschte 

tym razem zdecydowanie najbardziej wrobiony 

Bescheid sagen  dać znać, przekazać informację 

Sag Bescheid. Daj znać. Powiedz. 

Sagst du mir Bescheid? Dasz znać? 

Sagen Sie uns Bescheid. Proszę dać nam znać. 
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jemandem etwas abnehmen tu: ująć komuś coś, w znaczeniu 

pomóc komuś w czymś 

Ich muss selber durch. potocznie: Sam muszę przez to przejść. 

Sam muszę to załatwić. 

auf jeden Fall w każdym razie 

bemerkt zauważone 

unbemerkt niezauważone 

das ist die Höhe potocznie: to szczyt wszystkiego 

das wird die Höhe sein potocznie: to będzie szczyt wszystkiego 

das wäre die Höhe potocznie: to byłby szczyt wszystkiego 

entspannen zrelaksować się, odpocząć 

das hast du bitter nötig  potocznie: koniecznie/pilnie tego 

potrzebujesz 

bis dahin tu: do tamtej pory 

fertig sein mit (+ celownik/Dativ) zakończyć coś 

die Daumen drücken (nie „halten“!) – trzymać kciuki 

Wielu Polaków tłumaczy to powiedzenie „żywcem” z języka polskiego 

i mówi „Ich halte die Daumen”, co jest błędem. Po niemiecku 

drücken wir die Daumen. Poza tym, kciuki po niemiecku 

trzymamy „komuś” (np. dir) a nie „za kogoś” 😉. 
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der Kollege to nie „zwykły” kolega, lecz zawsze kolega z pracy. 

Czasami mówi się też Arbeitskollege, ale w sumie samo Kollege 

też wystarczy, aby zrozumieć, że to ktoś z pracy. 

der Kollege należy do grupy rzeczowników, które dość specyficznie 

odmieniają się przez przypadki, ponieważ w każdym przypadku 

oprócz mianownika mają końcówkę -en. Dlatego ten rzeczownik 

odmienia się przez przypadki tak: 

Nominativ 
mianownik kto? co? der Kollege 

Genitiv 
dopełniacz 

czyje? des Kollegen 

Dativ 
celownik komu? dem Kollegen 

Akkusativ 
biernik kogo? co? den Kollegen 

Dawniej niemieckie rzeczowniki miały więcej końcówek, w języku 

polskim na przykład też jest ich dużo więcej (np. kolega, kolegi, 

koledze, kolegę, kolegą, kolego). Na szczęście dla nas końcówki 

rzeczowników w języku niemieckim z czasem się zatarły. Pozostało 

tylko kilka „resztek” przypominających o tym i jedną z takich 

pozostałości jest właśnie taka odmiana niektórych rzeczowników. 

Dotyczy to wyłącznie rzeczowników rodzaju męskiego, i to nie 

wszystkich, lecz tylko ich kilku określonych grup. 
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Übungen – ćwiczenia 

Übung 1 

Przetłumacz na niemiecki: 

1. Myślę o tobie. 

2. On myśli o niej. 

3. Ona myśli o nim. 

4. O kim myślicie? 

5. O czym myślisz? 

6. Myślisz o swoim bracie. 

7. Ona myśli o swojej siostrze. 

8. On myśli o swoim ojcu. 

9. Myślimy o naszych dzieciach. 

10. Czy nasze dzieci myślą o nas? 

Übung 2 

Znajdź w dialogu wszystkie przymiotniki i przysłówki (czyli słówka 

odpowiadające na pytania: jaki? jaka? jakie? lub w jaki sposób?). Dla 

ułatwienia podaję ich pierwszą literę: 

 

f………………….. 

b………………….. 

s………………….. 
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n………………….. 

r………………….. 

d………………….. 

e………………….. 

n………………….. 

u………………….. 

b………………….. 

e………………….. 

b………………….. 

n………………….. 

f………………….. 
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Klucz 

 JA NEIN 

Thomas wird heute sehr lange arbeiten.  x 

Thomas fährt heute früh in die Arbeit. x  

Thomas hat sehr viel zu tun. x  

Christian ist krank und bleibt zu Hause.  x 

Thomas ärgert sich über Christian. x  

Annika möchte Thomas helfen. x  

Thomas hat bald Urlaub. x  

Annika wünscht Thomas alles Gute. x  

Übung 1 

1. Ich denke an dich. 

2. Er denkt an sie. 

3. Sie denkt an ihn. 

4. An wen denkt ihr? 

5. Woran denkts du? 

6. Du denkst an deinen Bruder. 

7. Sie denkt an ihre Schwester. 

8. Er denkt an seinen Vater. 

9. Wir denken an unsere Kinder. 

10. Denken unsere Kinder an uns? 
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Übung 2 

 

früh 

bekanntlich 

selbst 

natürlich 

richtig 

dreist 

echt 

nett 

unbemerkt 

bald 

endlich 

bitter 

nötig 

fertig 
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