


Fascynujący świat słówka

mit



mit – zawsze z Dativem/celownikiem

• mit mir

• mit dir

• mit ihm

• mit ihr

• mit uns

• mit euch

• mit ihnen

• mit Ihnen



mit jako przyimek – z …
(dodajemy coś do czegoś)

• Tee mit Zucker herbata z cukrem

• Kaffee mit Milch kawa z mlekiem

• Brot mit Marmelade chleb z dżemem

• Zimmer mit Frühstück pokój ze śniadaniem

• Haus mit Garten dom z ogrodem

• Kuchen mit Schlagsahne ciasto z bitą śmietaną



mit jako przyimek – z …
(podajemy sposób lub rodzaj czegoś)

• mit Interesse z zainteresowaniem

Mit (großem) Interesse habe ich Ihr Stellenangebot gelesen.

• mit lauter Stimme doniosłym głosem

• mit großen Schritten wielkimi krokami

• mit Liebe gemacht zrobione od serca („z miłością“)

• mit Bedauern z przykrością

• (etwas) mit Absicht (tun) robić coś umyślnie

• mit Mühe z wysiłkiem

• mit Vorsicht ostrożnie, z ostrożnością

• mit Verlaub za przeproszeniem 

• mit Neid z zazdrością



mit jako przyimek –
(za pomocą czegoś, czymś)

• mit einer Bürste szczotką

• mit dem Kamm grzebieniem  

• mit (der) Seife mydłem 

• mit der Gabel widelcem 

• mit dem Finger palcem

• mit der Hand ręką 

• mit dem Bein nogą

• mit dem Hammer młotkiem 

• mit dem Schraubenzieher śrubokrętem 



mit jako przyimek –
(poruszamy się czymś)

• mit dem Auto samochodem (mit’m Auto)
• mit dem Bus autobusem
• mit dem Zug pociągiem
• mit dem Fahrrad rowerem
• mit der Fähre promem
• mit dem Taxi taksówką
• mit dem Roller hulajnogą
• mit der Bahn koleją
• mit dem Flugzeug samolotem 
• mit dem Schiff statkiem
• mit dem Boot łódką 



mit jako przyimek –
(podajemy punkt czasu)

•mit dem heutigen Tag – z dniem dzisiejszym

•mit 18 Jahren – w wielu 18 lat

•mit der Zeit – z czasem

•mit einem Mal – za jednym razem

•mit dem Anbruch des Tages – z nastaniem dnia



mit jako przyimek –
(podajemy wielkość lub ilość)

•mit 100 Stundenkilometern – z prędkością…

•mit einem Kilometerstand von… – z przebiegiem…

•gewinnen/verlieren mit 4:1 – wygrać/przegrać

•mit 10 Minuten Verspätung – z 10 min opóźnienia



mit jako przyimek –
stały partner określonych czasowników

• anfangen mit zaczynać coś
• aufhören mit przestawać, kończyć coś, kończyć z czymś
• beginnen mit zaczynać coś
• bezahlen mit płacić czymś
• diskutieren mit dyskutować z kimś
• rechnen mit liczyć się z czymś
• sprechen mit rozmawiać z kimś
• streiten mit kłócić się z kimś
• telefonieren mit rozmawiać z kimś przez telefon
• vergleichen mit porównywać z
• verwechseln mit pomylić z



mit jako przyimek –
stały partner niektórych czasowników zwrotnych

• sich abfinden mit godzić się z 

• sich beschäftigen mit zajmować się czymś

• sich treffen mit spotykać się z kimś

• sich unterhalten mit rozmawiać z kimś

• sich verabreden mit umawiać się z kimś

• sich verstehen mit rozumieć się z kimś



mit jako przedrostek rzeczowników

• der Mitarbeiter współpracownik 

• der Mitanbieter współoferodawca

• der Mitfahrer pasażer („współjadący”), w odróżnieniu od Fahrgast

• der Mitautor współautor

• der Mitbesitzer współwłaściciel

• der Mitbewohner współlokator

• der Miterfinder współodkrywca

• der Mitesser …



mit jako przedrostek przymiotników

• mitverurteilt współskazany

• mitverwaltet współzarządzany

• mitverschuldet współzadłużony

• mitschuldig współwinny

• mitverdient współzarobiony, współosiągnięty

• mitverbrannt współspalony

• mitinhaftiert współaresztowany

• mitgewählt współwybrany



mit jako przedrostek czasowników

mitfahren

Ich fahre nach Bonn. Fährst du mit? Fährt er mit? Fahren Sie mit?

Er fährt nach Bonn. Fährst du mit? Fährt er mit? Fahren Sie mit?

Sie fährt nach Bonn. Fährst du mit? Fährt er mit? Fahren Sie mit?

Wir fahren nach Bonn. Fährst du mit? Fährt er mit? Fahren Sie mit?

Sie fahren nach Bonn. Fährst du mit? Fährt er mit? Fahren Sie mit?



mit jako przedrostek czasowników

• mitmachen brać udział, robić coś z kimś

• mitentscheiden współdecydować

• mittrinken napić się z kimś (kawy, piwa)

• mitkommen pójść gdzieś z kimś

• mitbekommen dostać, usłyszeć, dosłyszeć, z/rozumieć

• (etwas) mitkriegen potocznie: dowiedzieć się czegoś (nieświadomie)

• mitspielen mieć w czymś udział; grać z kimś

• mitarbeiten współpracować

• mitschreiben notować (ktoś mówi, ja zapisuję)



mit – to trzeba znać koniecznie:

• zum Mitnehmen na wynos

• Was ist los mit dir? Co z tobą?

• (etwas) mit links (machen) potocznie: z/robić coś z łatwością (to dla mnie 
pestka/fraszka/bułka z masłem/małe piwo/pryszcz)

• Ab mit dir! potocznie: dawaj, zasuwaj, ruszaj się!

• mit allem Pipapo potocznie: ze wszystkim, co do tego należy / ze 
wszystkimi bajerami 

• mit allem Drum und Dran potocznie: ze wszystkim, co do tego należy 



• zum Teufel mit… do diabła z…

• mit gutem Gewissen z czystym sumieniem

• Immer mit der Ruhe! Spokojnie! Tylko bez nerwów!

• mit anderen Worten… inaczej mówiąc…

• mit Vergnügen z przyjemnością

• fertig sein mit etwas zakończyć coś 

• Das Auge isst mit.  

mit – to trzeba znać koniecznie: cd



Akademia AD – podsumowanie 
pierwszego roku. Wykłady premium:

• październik 2020: von, vor, vors, vom, vorm, vorn

• grudzień 2020: ihr/ihn/ihnen/ihm/ihres/ihrs/ihre/ihrer/irre

• luty 2021: przyimki zmienne (Wechselpräpositionen)

• kwiecień 2021: czasowniki mieszane

• czerwiec 2021: kolejność elementów w niemieckim zdaniu

• wrzesień 2021: arcyważne słówko mit



Cudowne Układanki Drummer

• wrzesień 2020: machen

• październik 2020: finden

• listopad 2020: halten

• grudzień 2020: laufen

• styczeń 2021: wissen

• luty 2021: arbeiten

• marzec 2021: fahren

• kwiecień 2021: geben

• maj 2021: sagen

• czerwiec 2021: kommen

• lipiec 2021: sehen

• sierpień 2021: stehen

• wrzesień 2021: bleiben



Newslettery premium

Zawsze 15 dnia każdego miesiąca – z nagraniami mp3



Nagrania (filmy)

•Bezpłatne webinary

•Webinary premium

•Webinary z czasów Klubu AD



Autentyczny Niemiecki

27 z planowanych 52 odcinków, ze słowniczkiem, 
wyjaśnieniami, nagraniami, ćwiczeniami i kluczem 
do ćwiczeń 



Promocje dla VIPów

•Rabaty na kursy

•Rabaty na książki



Danke schön!
Auf Wiedersehen und gute Nacht!

www.agnieszkadrummer.pl


