
12 magicznych słów, 
które musisz znać po niemiecku.

Razem z ich magią!



www.wydawnictwoAD.pl

http://www.wydawnictwoad.pl/


Agnieszka Drummer

germanistka, lingwistka, lektorka niemieckiego, 
wykładowczyni akademicka

ukończone 2 kierunki studiów
(jeden w Niemczech: tłumaczka przysięgła, 
drugi w Polsce: magister pedagogiki – edukacja medialna)

autorka kilkudziesięciu bestsellerowych podręczników

ok. 25 lat spędzonych w Niemczech w środowisku Niemców
(prywatnie i zawodowo, m.in. prowadzenie szkół językowych)

Metoda Agnieszki Drummer (www.MetodaAD.pl) – autorski
„łopatologiczny” kurs niemieckiego online

bardzo aktywna online: facebook - ponad ćwierć miliona
fanów, blog, bezpłatne materiały (newslettery), Akademia AD

www.agnieszkadrummer.pl



1. machen



machen – w kontekście I

• Du machst eine Ausnahme. Robisz wyjątek

• Du machst eine Dummheit. Robisz głupotę.

• Du machst einen Schritt. Robisz krok.

• Du machst Platz. Robisz miejsce.

• Du machst keine Probleme. Nie robisz problemów.

• Du machst das Gleiche. Robisz to samo.

• Du machst das umsonst. Robisz to nadaremnie.

• Du machst das falsch. Robisz to błędnie.



machen – w kontekście II

• Du machst Ordnung. Robisz porządek.

• Du machst dir Sorgen. Martwisz się.

• Du machst mir Sorgen. Ja się martwię o ciebie.

• Du machst Hausaufgaben. Odrabiasz pracę domową.

• Du machst Schwierigkeiten. Robisz trudności. 

• Du machst mir Vorwürfe. Robisz mi wyrzuty.

• Du machst etwas Interessantes. Robisz coś ciekawego.

• Du machst Kaffee. Robisz kawę.



2. finden



finden – w kontekście I

• Sie findet es interessant. Ona uważa to za ciekawe.

• Sie findet das Auto schön. Jej się podoba ten samochód.

• Sie findet den Tee lecker. Smakuje jej ta herbata.

• Sie findet dich nett. Ona uważa cię za miłą/miłego.

• Sie findet das Gerät praktisch. Ona uważa to urządzenie ze praktyczne.

• Sie findet Deutsch schwierig. Ona uważa niemiecki za trudny.

• Sie findet den Film spannend. Ona uważa ten film za trzymający w napięciu.

• Sie findet die Hose zu eng. Ona myśli, że te spodnie są za ciasne.



finden – w kontekście II

• Er findet keine Arbeit. On nie może znaleźć pracy.

• Er findet seine Brille nicht. On nie może znaleźć okularów.

• Er hat eine gute Wohnung gefunden. On znalazł dobre mieszkanie.

• Er findet immer Zeit. On zawsze znajduje czas.

• Er hat ein günstiges Zimmer gefunden. On znalazł niedrogi pokój.

• Er hat eine Stelle in Berlin gefunden. Znalazł pracę w Berlinie.

• Er hat ein gutes Hotel gefunden. Znalazł dobry hotel.

• Er hat dafür ein richtiges Wort gefunden. Znalazł na to właściwe słowo.



3. halten



halten – w kontekście I

etwas… coś…

• gut halten dobrze trzymać

• schief halten krzywo trzymać

• gerade halten prosto trzymać

• senkrecht halten pionowo trzymać

• waagerecht halten poziomo trzymać

• verkehrt halten odwrotnie trzymać

• ruhig halten spokojnie trzymać



halten – w kontekście II

etwas… trzymać coś…

• unter Verschluss halten w zamknięciu

• sauber halten czysto

• frisch halten świeżo

• kühl halten chłodno

• warm halten ciepło

• griffbereit halten pod ręką

• geheim halten w tajemnicy



4. laufen



laufen – w kontekście I

• Wohin läufst du? Dokąd idziesz/biegniesz?

• Ich laufe gerade nach Hause. Idę właśnie do domu.

• Ich laufe zur Schule. Idę do szkoły.

• Ich laufe ins Büro. Idę do biura.

• Ich laufe nach oben. Idę na górę.

• Ich laufe im Kreis. Chodzę w kółko.

• Ich laufe nirgendwohin. Nigdzie nie idę.

• Ich laufe nur ein paar Schritte. Pójdę tylko parę kroków.



laufen – w kontekście II

• Mein Computer läuft nicht. Mój komputer nie działa.

• Der Ball läuft sehr schnell. Piłka toczy się bardzo szybko.

• Der Aufzug läuft störungsfrei. Winda działa bez zakłóceń.

• Das läuft automatisch. To działa automatycznie.

• Das läuft schon jahrelang. To trwa już całymi latami.

• Der Fernseher läuft noch. Telewizor jeszcze jest włączony.

• Das Geschäft läuft gut. Ten interes/biznes/sklep dobrze idzie.

• Das Gespräch läuft schlecht. (Ta) rozmowa przebiega źle.



5. wissen



wissen – w kontekście

• alles besser wissen wiedzieć wszystko lepiej

• etwas wirklich wissen wiedzieć coś naprawdę

• instinktiv wissen wiedzieć instynktownie

• zu wenig wissen wiedzieć za mało

• genug wissen wiedzieć wystarczająco

• von Anfang an wissen wiedzieć od początku

• schon lange wissen już dawno wiedzieć

• im Nachhinein wissen wiedzieć po fakcie



6. arbeiten



arbeiten – w kontekście

• Wir arbeiten… 

geistig (umysłowo), wissenschaftlich (naukowo), praktisch
(praktycznie), körperlich (fizycznie), fehlerfrei (bezbłędnie), ordentlich
(porządnie), sorgfältig (starannie), konsequent (konsekwentnie), 
zuverlässig (niezawodnie), erfolgreich (skutecznie), schwer (ciężko), 
schnell (szybko), ununterbrochen (nieprzerwanie), langsam (wolno), 
halbtags (na pół etatu), tagsüber (w ciągu dnia), ein Leben lang (całe 
życie), von zu Hause aus (z domu), stundenlang (godzinami), 
freiberuflich (w wolnym zawodzie, jako freelancer), im Büro (w biurze), 
in einer Fabrik (w fabryce), ehrenamtlich (charytatywnie)…



7. fahren



fahren – w kontekście I

• nach Deutschland do Niemiec

• nach Frankruft do Frankfurtu

• in die Schweiz do Szwajcarii

• in die USA do USA

• ans Meer nad morze

• auf eine Insel na wyspę

• zu meiner Tante do cioci

• zu meinem Onkel do wujka



fahren – w kontekście II

• schnell / langsam szybko / wolno

• vorsichtig ostrożnie

• sicher bezpiecznie

• unfallfrei bezwypadkowo

• pünktlich punktualnie

• planmäßig według planu

• bergauf / bergab pod górkę / z górki

• betrunken pod wpływem alkoholu



8. geben



geben – w kontekście

• recht geben przyznawać rację

• bekannt geben podawać do wiadomości

• schriftlich geben dać na piśmie

Es gibt… 

• …Ausnahmen. Są wyjątki.

• …keine Entschuldigung. Nie ma usprawiedliwienia.

• …dagegen kein Rezept. Nie ma na to recepty / rozwiązania.

• …keinen Weg zurück. Nie ma odwrotu.



9. sagen



sagen – w kontekście

• leise cicho

• laut głośno

• deutlich wyraźnie

• klar jasno

• treffend trafnie

• offen otwarcie

• ausdrücklich stanowczo

• stolz dumnie

• nett miło

• höflich uprzejmie

• ins Gesicht prosto w twarz

• traurig smutno

• ruhig spokojnie

• vorsichtig ostrożnie

• im Vertrauen w zaufaniu

• zum Spaß dla żartu



10. kommen



kommen – w kontekście

• zuerst najpierw

• rechtzeitig na czas

• verspätet ze spóźnieniem

• spontan spontanicznie

• ungelegen nie w porę

• unerwartet nieoczekiwanie

• jeden Augenblick lada moment

• vergeblich na marne



11. sehen



sehen – w kontekście

• geradeaus na wprost

• nach vorn do przodu

• nach hinten do tyłu

• scharf wyraźnie (ostro)

• richtig dobrze

• genug wystarczająco

• doppelt podwójnie

• täglich codziennie



12. stehen



stehen – w kontekście

• gebeugt / gebückt stać zgarbionym

• kerzengerade stać prościutko (prosto jak świeca)

• senkrecht stać pionowo

• krumm / schräg / schief stać krzywo

• einsam stać samotnie

• bewegungslos stać bez ruchu

• wie gelähmt stać jak sparaliżowany

• an erster Stelle stać na pierwszym miejscu



2011 – 11.2020



Kolejne webinary - 5 września:

Jak uczyć się niemieckiego 
ze śmiechem? 

godz. 20.00

Dla VIPów (AAD L/XL) 

godz. 21.30

  

 

  

   
   

  
  

5

September

Sonntag



Bardzo 

dziękuję za 

uwagę ☺

www.AgnieszkaDrummer.pl

Do zobaczenia: 5 września!

5

September

Sonntag


