
Niemiecki dla znających angielski 
– czyli jak pomóc sobie

www.AgnieszkaDrummer.pl





Anglicyzmy, czyli angielskie słówka w 
niemieckim

das Baby, der Babysitter, die Band, die Bar, der Bikini, der Blog, 
bloggen, der Chat, chatten, checken, der Chip, die City, der Club, 
die Cola, der Comic, der Computer, cool, das E-Bike, das E-Book, 
der Fan, das Festival, fit, die Fitness, global, googeln, der Hit, die
Homepage, das Internet, der Jazz, der Job, jobben, joggen, der 
Killer, der Laptop, der Link, live, die E-Mail, die Mailbox, mailen, 
der Manager, OK, online, die Plattform, das Poster, das Puzzle, 
die Show, das Smartphone, der Snack, die Software, der Song, 
der Sport, das Steak, surfen, der Swimmingpool, das Taxi, das 
Team, der Terminal, die Tour, der Trend, das T-Shirt, twittern, 
der User



Chcemy więcej zarabiać!
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FAKT 1
Niemiecki jest dla nas, Polaków, coraz ważniejszy.



FAKT 2
Angielski jest najpopularniejszym językiem obcym, ale błędem jest założenie, że 
„wszyscy Niemcy mówią po angielsku”.



FAKT 3

Niemiecki jest drugim (po angielskim) językiem obcym używanym w Unii 
Europejskiej oraz drugim językiem, jeśli chodzi o częstotliwość używania w 
Internecie (na całym świecie).



FAKT 4
Łatwiej jest uczyć się każdego następnego języka obcego, tak że jeśli 
uczysz się lub umiesz już angielski, to „najgorsze” za tobą.

Oba języki należą do germańskiej grupy językowej. W wielu aspektach są 
do siebie bardzo podobne. Pójdź na skróty i wykorzystaj to inteligentnie!



FAKT 5
Dotychczas nie było na polskim rynku żadnego podręcznika do nauki języka 
niemieckiego konsekwentnie wykorzystującego znajomość angielskiego.



Który język jest trudniejszy?

Gdyby Francuz miał napisać książkę o słoniach, pewnie 
zatytułował by ją – jakże by inaczej – „L’Elephant et l’amour“ –
„Słoń i Miłość”. Inaczej sportowy, pragmatyczny Anglik. Jego 
praca nazywałaby się może „How to shoot elephants”. Z kolei 
zmysł do interesów Amerykanina sugerowałby np. tytuł: „How to 
make elephants bigger and better”.

A prawdziwy Niemiec? Jego tytuł powinien brzmieć 
skomplikowanie i naukowo. Więc napisze: „Materialien zur 
Strukturanalyse des Elefanten unter besonderer 
Berücksichtigung seiner Eigenschaften als Tier.” „Materiały do 
analizy struktury słonia przy szczególnym uwzględnieniu jego 
cech charakterystycznych jako zwierzę”.

Historia zmyślona, rzecz jasna. Ale oddaje potoczne opinie...



Niemiecki uważany jest za trudniejszy 
od angielskiego! Dlaczego? Dlatego:

• niemieckie rzeczowniki (kto? co?) posiadają rodzaj gramatyczny, bardzo 
często inny niż te same rzeczowniki po polsku. A więc nauczenie się co 
jest jakiej „płci” wymaga od każdego obcokrajowca pewnego wysiłku

• w języku niemieckim mamy do czynienia z odmianą przez przypadki 
(dopełniacz, celownik, biernik), która jest bardziej skomplikowana niż po 
angielsku (ALE znacznie prostsza niż po polsku)...

• niemieckie czasowniki (co robi?) odmieniają się przez osoby (pracujesz, 
pracujemy itp.), niektóre nawet nieregularnie. Tych schematów też trzeba 
się nauczyć

• w niemieckim podmiot i orzeczenie są często przestawione miejscami, dla 
nieprzyzwyczajonych wygląda i brzmi to dziwnie

• w zdaniach tworzonych przy pomocy czasownika posiłkowego 
(dodatkowego w zdaniu), właściwy czasownik, zawierający główną treść 
zdania, stoi na jego samym końcu, co dla każdego obcokrajowca na 
początku nauki brzmi zupełnie nieprawdopodobnie



Ale…!:
• Język angielski posiada m.in.: kilkanaście czasów, każdy do 

czego innego, nijak nie do porównania z polskim

• „dziwne” dla nas operatory typu „do” i „did”

• zupełnie inny system zadawania pytań

• wydającą się nieskończoną ilość tzw. phrasal verbs

• ogólnie obszerniejsze słownictwo (więcej wyrazów)

• w dużej mierze nieobliczalne zasady (czytaj: „brak zasad”) 
wymowy

A rough-coated, dough-faced, thoughtful ploughman strode
through the streets of Scarborough; after falling into a slough, 
he coughed and hiccoughed. 
- "ough" wymówione na kilka różnych sposobów. 



Jak się uczymy?

1. Łączymy NOWE ze „starym”, które 
już mamy w mózgu

2. Utrwalamy NOWE

Jeśli znamy już angielski, to mamy 
znacznie lepsze możliwości, 
„przyczepienia” do tego również języka 
niemieckiego! 



Różni uczniowie

• mniej lub bardziej zmotywowani

• młodsi lub starsi

• mieszkający w różnych krajach

• z mniejszą lub większą presją czasu

• najróżniejszych zawodów

• od „niewyuczalnych” do „geniuszy”

• znający angielski lub nieznający angielskiego





Twoje najważniejsze plusy, 
jeśli znasz angielski:

• umiesz już uczyć się języka obcego

• wiesz, że nie wszystko można tłumaczyć dosłownie

• kojarzysz rodzajniki określone i nieokreślone

• znasz budowę czasu przeszłego Perfekt

• pamiętasz nieregularnie formy czasowników w czasie 
przeszłym Perfekt

• dostrzegasz fakt istnienia czasowników modalnych



Miesiące i dni tygodnia

angielski niemiecki

January Januar

February Februar

March März

April April

May Mai

June Juni

July Juli

August August

September September

October Oktober

November November

December Dezember

angielski niemiecki

Monday Montag

Tuesday Dienstag

Wednesday Mittwoch

Thursday Donnerstag

Friday Freitag

Saturday Samstag

Sunday Sonntag



Przykładowe podobieństwa
angielski niemiecki

form die Form

sharp scharf

round rund

sour sauer

warm warm

cold kalt

old alt

hot heiß

red rot

blue blau

orange orange

brown braun

green grün

white weiß

angielski niemiecki

grey grau

young jung

new neu

gold das Gold

silver das Silber

stone das Stein

glas das Glas

house das Haus

hard hart

fresh frisch

good gut

hear hören

fish der Fisch

bitter bitter



Przykładowe podobieństwa, c.d.
angielski niemiecki

English das Englisch

Number die Nummer

interview das Interview

Name der Name

Family die Familie

way der Weg

come kommen

speak sprechen

is ist

learn lernen

give geben

in in

for für

under unter

angielski niemiecki

near neben

hair das Haar

word das Wort

father der Vater

school die Schule

milk die Milch

my mein

she sie

fill füllen

cook kochen

begin beginnen

loud laut

often oft

apple der Apfel



Czas teraźniejszy
Coś dzieje się teraz lub ciągle

ich höre I hear, I’m hearing, I do hear

du hörst you hear, you’re hearing, you do hear

er hört he hears, he’s hearing, he does hear

sie hört she hears, she’s hearing, she does hear

es hört it hears, it’s hearing, it does hear

wir hören we hear, we’rehearing, we do hear

ihr hört you hear, you’re hearing, you do hear

sie hören they hear, they’re hearing, they do hear

Sie hören you hear, you’re hearing, you do hear



Tryb przypuszczający
Coś dzieje się teraz lub ciągle

ich würde denken I would think

du würdest denken you would think

er würde denken he would think

sie würde denken she would think

es würde denken it would think

wir würden denken we would think

ihr würdet denken you would think

sie würden denken they would think

Sie würden denken you would think



Czy potrafisz dopasować 
(nie znając niemieckiego)?

• hand

• nose

• hair

• knee

• shoulders

• arm

• elbow

• foot

• lips

• ears

• die Haare

• der Arm

• die Lippen

• der Fuß

• die Nase

• die Ohren

• die Hand

• der Ellbogen

• die Schultern

• das Knie



Fałszywi przyjaciele - przykłady
słowo oznacza po angielsku oznacza po niemiecku

also też also - więc

than niż dann - potem

eventually w końcu eventuell - ewentualnie

actual rzeczywisty, faktyczny aktuell - aktualny

become stać się bekommen - dostać

art sztuka die Art - sposób

all day cały dzień alle Tage - codziennie

bald łysy wkrótce

brief krótki list

decent dyskretny dezent - delikatny

brave odważny brav - grzeczny

chef kucharz szef

gift prezent trucizna

guilty winny gültig – ważny, obowiązujący

gymnasium (gym) sala ćwiczeń Gymnasium – gimnazjum (szkoła)

high-school szkoła średnia Hochschule – szkoła wyższa

I can Ja mogę Ich kenne – ja znam

ordinary zazwyczaj ordinär - ordynarny

principal głównie prinzipiell - zasadniczo

to prove udowodnić prüfen – egzaminować, sprawdzić

rock skała, głaz spódnica

for dla vor - przed

while podczas, chwila, moment weil - ponieważ

where gdzie wer - kto

wide szeroki weit - daleko

to stay zostać stehen - stać

to spend wydawać, spędzać spenden – ofiarować, dać





Testerzy





www.wydawnictwoAD.pl



Częste pytania - FAQs

• Czy wysyłamy za granicę?

• Czy jest/będzie wersja ebookowa?

• Jak dobrze trzeba znać angielski?

• Na ile czasu nauki przewidziana jest ta książka?

• Czy można zapłacić w euro?

• Od jakiego poziomu niemieckiego startujemy?

• Do jakiego poziomu niemieckiego dochodzimy?

• Czy to jest samouczek?

• Czy są klucze do ćwiczeń?

• Czy są nagrania? (i transkrypcje)

• Gdzie można kupić ten podręcznik? www.wydawnictwoAD.pl

• Jak długo trwa wysyłka?

• Czy i kto i kiedy ma rabat?



Rabat z okazji premiery!

KOD RABATOWY:

11maja21
www.wydawnictwoAD.pl

Rabat działa od 
TERAZ do północy 
we wtorek, 
11 maja 2021 r.

Ze zniżką można 
kupić maksymalnie 
dwa egzemplarze 

Uwaga! 
Posiadacze pakietów L/XL 
Akademii AD mają jeszcze większą 
zniżkę! Jeśli więc wahałaś się nad 
zapisaniem do AAD, to NAJPIERW
się zapisz, a POTEM skorzystaj z 
większego rabatu!
www.AgnieszkaDrummer.pl/aad



Kolejne webinary - 6 czerwca:

• 12 magicznych słów, które musisz znać po 
niemiecku (razem z ich magią), godz. 20.00

• Dla VIPów (AAD L/XL), godz. 21.30:

„Klara mu to powie.” to: 

„Klara sagt ihm das.” czy 

„Klara sagt das ihm.”? 

Jak to jest z tą kolejnością w zdaniu? 
Najważniejsze zasady i najczęstsze błędy

  

 

  

   
   

  
  

6

Juni

Sonntag



Oprócz tego w Wydawnictwie AD…:



Bardzo 

dziękuję za 

uwagę ☺

www.AgnieszkaDrummer.pl

Do zobaczenia: 6 czerwca!

6
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Sonntag


