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AUTENTYCZNY NIEMIECKI 

ODCINEK 23 
 

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

WG-Mitbewohner Bernd und Lukas feiern zusammen 

Silvester im Lockdown, ihre zwei anderen Mitbewohner sind 

verreist. 

Współlokatorzy Bernd i Lukas świętują razem Sylwestra w czasie 

lockdownu, ich dwóch pozostałych lokatorów wyjechało. 

W osobnym pliku dostajesz nagranie native speakerów do 

odsłuchania. 

Ćwiczenie na dobry początek: 

Was stimmt, was stimmt nicht? JA NEIN 

In der WG wohnen drei Männer.   

Thilo und Max feiern Silvester mit ihren 
Familien.   

Es ist gerade der 30. Dezember 2020.   

Das Jahr war nicht besonders gut.   

Bernd und Lukas gehen heute in einen Club.   

Bernd und Lukas sind schon oft zusammen 
ausgegangen.   

Bernd ärgert sich über den Lockdown.   
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Das Gespräch rozmowa 

Bernd: Ich hätte echt nicht gedacht, dass Max und Thilo doch 

noch zu ihren Familien abhauen. Wäre doch viel cooler, 

Silvester zu viert zu verbringen, ganz ehrlich.  

Lukas: Und wenn schon. Ich würde sagen, wir machen jetzt 

einfach das Beste daraus. Was würden wir jetzt sonst an 

Silvester machen?  

B: Wenn kein Lockdown wäre? Keine Ahnung, wahrscheinlich 

irgendwo im Club ein paar Mädels klarmachen. Um die Zeit 

wären wir wahrscheinlich längst dicht. Das waren Zeiten, ey. 

L: Als ob. Die letzten Male haben wir schon auch ziemlich viel 

Mist gebaut. 

B: Darin liegt doch der ganze Spaß. Einmal so richtig über die 

Stränge schlagen. 

L: Ich weiß nicht. Muss eigentlich nicht sein, finde ich. Wir 

können doch auch hier was erleben. Wie wär’s, wenn wir 

uns einen Film reinziehen? Oder mal wieder zocken?  

B: So wie jede Woche, meinst du? Dein Ernst? Man, es ist doch 

Silvester. Dieses beschissene Jahr ist vorbei! 

L: Ist ja nicht so, als würde ab morgen magischerweise alles 

anders sein.  
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B: Das ist mir Schnuppe, ich möchte einfach was erleben. 

L: Dann mach mal ‘ne Ansage. Was wollen wir machen? 

B: Keine Ahnung, hier geht ja nix. 

L: Also vielleicht doch ‘ne Runde Fifa?  

B: …Wenn’s sein muss. Meinetwegen. 
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Tłumaczenia, wyjaśnienia i komentarze: 

der Lockdown – z angielskiego: zamrożenie, zamknięcie 

(szczególnie: w czasie pandemii Coronavirusa) 

verreisen wyjechać 

die WG = die Wohngemeinschaft grupa ludzi wynajmujących 

razem mieszkanie 

feiern świętować 

der Mitbewohner, die Mitbewohner współlokator, 

współlokatorzy 

ich hätte nicht gedacht nie sądził(a)bym, nie 

myślał(a)bym 

abhauen tu, potocznie: spadać, zwiewać 

zu viert we czwórkę 

verbringen spędzać 

ganz Ehrlich zupełnie serio, całkiem serio 

(und) wenn schon tutaj, potocznie: no i co z tego; no 

jeśli nawet 

ich würde sagen powiedział(a)bym 

das Beste najlepsze 

das Beste d(a)raus machen zrobić z tego optimum, 

wyciągnąć z tego ile można 

keine Ahnung = ich habe keine Ahnung nie mam pojęcia 

irgendwo – gdzieś, gdziekolwiek 

ein paar Mädels klarmachen tu, potocznie: 

poderwać parę dziewczyn 
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um die Zeit w tym czasie 

wahrscheinlich prawdopodobnie 

längst już dawno 

dicht potocznie: urżnięty w sensie pijany, 

dosłownie: szczelny, gęsty, duży, zwarty 

Das waren Zeiten! – To były czasy! 

als ob tak jakby 

Mist bauen potocznie: robić głupstwa 

über die Stränge schlagen potocznie: przekraczać wszelkie 

granice, przesadzać, za wiele sobie pozwalać 

(das) muss nicht sein niekoniecznie 

sich einen Film reinziehen potocznie: obejrzeć film („wciągnąć“ 

film) 

zocken potocznie: grać (hazardowo) 

(Ist das) dein Ernst? Mówisz serio? Serio? 

beschissen dosłownie, wulgarnie, potocznie: 

zasrany 

vorbei sein być zakończonym, być skończonym 

magischerweise w magiczny sposób 

Das ist mir Schnuppe. potocznie: Jest mi to obojętne. 

erleben przeżyć, doświadczyć 

was erleben = etwas erleben    przeżyć coś, doświadczyć 

czegoś. W mowie potocznej Niemcy bardzo często skracają 

wyraz etwas do was. Oczywiście nie mylmy tego ze słówkiem 

pytającym was? 

Mach mal ne Ansage. potocznie: No to zaproponuj coś. 
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die Ansage zapowiedź 

Was wollen wir machen? Co zrobimy? Co będziemy robić? 

(Uwaga, tu wollen nie tłumaczymy na język polski jako „chcieć”.) 

Hier ja geht nix. potocznie: Tu przecież nic się nie 

dzieje. Tu przecież nic nie można (z)robić. 

nix = nichts nic 

ne Runde = eine Runde tu: runda, kolejka, partia 

Fifa nazwa własna. Prawdopodobnie 

najpopularniejsza piłkarska gra wideo w Niemczech. 

Wenn’s sein muss. = Wenn es sein muss. Jeśli koniecznie 

trzeba. Jeśli koniecznie musisz. Jeśli koniecznie musimy. Jeśli 

koniecznie chcesz. 

Meinetwegen jeśli o mnie chodzi, niech i tak 

będzie; wszystko mi jedno 

Rodzajniki nieokreślone w mowie potocznej często skracane są 

o swoje początkowe ei-. Otrzymujemy wtedy: 

kompletna forma: potoczna forma: 

ein n 

eine ne 

einen nen 

einem nem 

einer ner 
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Spójrzmy tu przy okazji na niemiecki Konjunktiv II. Jego nazwa, 

to znaczy numer, wywodzi się od drugiej kolumny, z w sumie 

trzech, w których z reguły prezentuje się formy czasowników. 

Właśnie na podstawie form drugiej kolumny tworzy się 

Konjunkiv II. 

pierwsza kolumna (I) druga kolumna (II) trzecia kolumna (III) 

sein war gewesen 

werden wurde geworden 

mögen mochte gemocht 

haben hatte gehabt 

 

Konjunktiv II 

wäre 

würde 

möchte 

hätte 

Takie formy są dość często używane, również w mowie potocznej. 

Z kolei w podręcznikach formy Konjunktivu II przerabia się 

dopiero na poziomie A2/B1, stąd początkujący zawsze mają z nim 

problem. 

W tym krótkim dialogu mamy od razu wiele przykładów z życia 

wziętych: 
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Ich hätte echt nicht gedacht, dass… Naprawdę nie 

sądziłbym, że… 

Wäre doch viel cooler, wenn…         Byłoby dużo fajniej, gdyby… 

Ich würde sagen,…     Powiedziałbym, … 

Was würden wir jetzt sonst an Silvester machen? 

Co robilibyśmy teraz w innym przypadku w Sylwestra? 

Wenn kein Lockdown wäre? Gdyby nie było lockdownu? 

Um die Zeit wären wir wahrscheinlich längst dicht. 

O tej godzinie bylibyśmy już pewnie dawno pijani. 

Wie wär’s, wenn… Co powiedziałbyś na… 

Als würde ab morgen magischerweise alles anders sein. Jak 

gdyby od jutra w magiczny sposób wszystko było inaczej. 

Ich möchte einfach was erleben. Chciałbym po prostu coś 

przeżyć. 

Konjunktiv II to narzędzie między innymi do „gdybania”. Po 

polsku mówimy na to: tryb przypuszczający. 
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Übungen  Ćwiczenia 

Übung 1 

Przetłumacz następujące zdania na niemiecki w dwóch 

wersjach: bez dass i z dass: 

Przykład: 

• Powiedział(a)bym, że wykorzystamy to jak najlepiej. 

Ich würde sagen, wir machen das Beste daraus. 

Ich würde sagen, dass wir das Beste daraus machen. 

1. Powiedział(a)bym, że jest za późno. 

2. Powiedział(a)bym, że ty to zrobisz. 

3. Powiedział(a)bym, że zrobimy to jutro. 

4. Powiedział(a)bym, że lubię Anię. 

5. Powiedział(a)bym, że ten samochód mi się podoba. 

6. Powiedział(a)bym, że pojedziemy do Berlina. 

7. Powiedział(a)bym, że ona jest ładna. 

8. Powiedział(a)bym, że to nie ma sensu. 

Übung 2 

Wypisz wszystkie przymiotniki i przysłówki z dialogu. 
Przymiotnik odpowiada na pytanie: jaki, jaka, jakie coś jest? 
Przysłówek odpowiada na pytanie: w jaki sposób coś się dzieje? 
Jak? 

Takich słówek znajdziesz w dialogu dokładnie 17. A ile Tobie 

udało się wytropić?  
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Schlüssel Klucz 

Ćwiczenie na dobry początek: 

Was stimmt, was stimmt nicht? JA NEIN 

In der WG wohnen drei Männer.  x 

Thilo und Max feiern Silvester mit ihren Familien. x  

Es ist gerade der 30. Dezember 2020.  x 

Das Jahr war nicht besonders gut. x  

Bernd und Lukas gehen heute in einen Club.  x 

Bernd und Lukas sind schon oft zusammen 
ausgegangen. 

x  

Bernd ärgert sich über den Lockdown. x  

Übung 1 

1. Ich würde sagen, es ist zu spät. 

Ich würde sagen, dass es zu spät ist. 

2. Ich würde sagen, du machst das. 

Ich würde sagen, dass du das machst. 

3. Ich würde sagen, wir machen das morgen. 

Ich würde sagen, dass wir das morgen machen. 
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4. Ich würde sagen, ich mag Ania. 

Ich würde sagen, dass ich Ania mag. 

5. Ich würde sagen, das Auto gefällt mir. 

Ich würde sagen, dass das Auto mir gefällt. 

6. Ich würde sagen, wir fahren nach Berlin. 

Ich würde sagen, dass wir nach Berlin fahren. 

7. Ich würde sagen, sie ist schön. 

Ich würde sagen, dass sie schön ist. 

8. Ich würde sagen, das hat keinen Sinn. 

Ich würde sagen, dass das keinen Sinn hat. 

Übung 2 

echt, cool, ehrlich, einfach, sonst, wahrscheinlich, längst, dicht, 

letzten, ziemlich, ganze, richtig, eigentlich, beschissene, 

magischerweise, anders, vielleicht 
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