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AUTENTYCZNY NIEMIECKI 

ODCINEK 26 
 

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

Sandra und Andrea haben körperliche Beschwerden und 

kommen im Wartezimmer beim Hausarzt ins Gespräch.   

Sandra i Andrea mają dolegliwości fizyczne i rozpoczynają 

rozmowę w poczekalni u lekarza. 

W osobnym pliku dostajesz nagranie native speakerów do 

odsłuchania. 

Ćwiczenie na dobry początek: 

Was stimmt, was stimmt nicht? JA NEIN 

Sandra und Andrea sind Freundinnen.   

Sandra hat Knieschmerzen.   

Sandra war schon vier Mal bei diesem Arzt.   

Andrea ist auch oft beim Arzt.   

Andrea hat Beinschmerzen.   

Andrea hatte letztes Jahr eine Operation.   

Sandra geht als erste in das Arztzimmer.   
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Das Gespräch rozmowa 

Sandra: Verflixt nochmal, dieses verdammte Knie.  

Andrea: Man wird nicht jünger, wa?  

S: Das können Sie laut sagen. Ich bin schon zum fünften Mal hier 

und langsam platzt mir der Kragen. Langsam reicht’s mit den 

Wehwehchen. 

A: Da erzählen Sie mir nichts Neues, ich bin gefühlt jeden zweiten 

Monat wegen einer anderen Sache hier. 

S: So wird’s immerhin nicht langweilig, gell?  

A: So kann man das auch sehen. 

S: Wo drückt denn der Schuh diesmal?  

A: Meine Hüfte tut beim Treppensteigen weh. Eigentlich hatte 

ich letztes Jahr eine OP, aber irgendwas stimmt da immer 

noch nicht. Vielleicht muss nochmal ein Facharzt ran, sicher 

ist sicher. 

S: Ja, dafür sollte man sich nie zu schade sein. Sie wissen ja, in 

einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist. 

A: Ganz genau, Sie sagen es.  

S: Oh, ich werde aufgerufen. Ich wünsch Ihnen was!  
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Tłumaczenia, wyjaśnienia i komentarze: 

körperlich fizyczny, cielesny 

die Beschwerde, Beschwerden dolegliwość, dolegliwości 

ins Gespräch kommen rozpocząć rozmowę, wdać się 

z kimś w rozmowę 

das Wartezimmer poczekalnia 

der Hausarzt lekarz rodzinny, lekarz pierwszego 

kontaktu (dosłownie: lekarz domowy) 

Verflixt nochmal! potocznie: cholera jasna! 

verdammt przeklęty 

das Knie, die Knie kolano 

Man wird nicht jünger. Człowiek nie staje się młodszy. 

, wa? skrót od, was? Odpowiednik 

polskiego: …, nie? Regionalna gwara berlińska. 

etwas laut sagen können móc coś powiedzieć głośno, móc 

coś zaświadczyć 

jemandem platzt der Kragen     potocznie: komuś kończy się 

cierpliwość, dosłownie: komuś pęka kołnierz. 

es reicht mit (+ Dativ) (wy)starczy już (czegoś), (mam) 

dosyć (czegoś) 

W przypadku szyku przestawnego, tak jak tu w dialogu, bardzo 

często skraca się ten zwrot do: reicht’s. 
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das Wehwehchen bolączka 

erzählen opowiadać 

gefühlt odczuwalny, odczuwalnie, „na czuja” 

jeden zweiten Monat co drugi miesiąc 

wegen GEN z powodu 

immerhin przynajmniej, bądź co bądź 

langweilig nudno 

…, gell? Odpowiednik polskiego: …, nie? 

Regionalna gwara bawarska. 

Wo drückt der Schuh? potocznie: Co jest nie tak? Co 

przeszkadza? W czym jest problem? dosłownie: Gdzie uciska 

but? 

diesmal tym razem 

die Hüfte, Hüften biodro 

Treppen steigen wchodzić po schodach 

das Treppensteigen wchodzenie po schodach 

beim Treppensteigen przy wchodzeniu po schodach 

wehtun boleć 

etwas tut weh coś boli 

eigentlich właściwie 

letztes Jahr w zeszłym roku 

die OP skrót od die Operation – operacja 
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irgendwas coś, również: cokolwiek 

etwas stimmt nicht coś się nie zgadza, coś jest 

niedobrze 

immer noch wciąż, w dalszym ciągu 

vielleicht być może 

der Facharzt, Fachärzte lekarz specjalista  

ran müssen skrót od dran müssen musieć 

się czymś zająć 

Sicher ist sicher. potocznie: Lepiej nie ryzykować. 

dosłownie: Pewne jest pewne. 

nie nigdy 

nicht zu schade sein tu: nie żałować sobie 

gesund zdrowy 

In einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist. 

W zdrowym ciele (mieszka) zdrowy duch. 

Sie sagen es. tu: tak jak Pani mówi. 

aufrufen wzywać, wywoływać 

Ich werde aufgerufen. Wzywają mnie. 

Ich wünsch Ihnen was! skrót od: Ich wünsche Ihnen etwas 

Gutes!      Życzę pani wszystkiego dobrego! 
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W tym dialogu napotykamy trzy razy słówko werden. W dwóch 

pierwszych zdaniach werden jest jedynym czasownikiem 

w zdaniu. W trzecim przykładzie są dwa czasowniki: werden 

i aufrufen. 

Man wird nicht jünger. Człowiek nie robi się młodszy. 

So wird es nicht langweilig. Tak nie robi się nudno. 

Ich werde aufgerufen.  Jestem wzywana/wywoływana. 

Trzeci przykład to strona bierna (coś jest robione), natomiast tu 

przyjrzymy się dwóm pierwszym zdaniom. 

Czasownik werden, jeżeli jest jedynym czasownikiem w zdaniu, 

wyraża proces, coś lub ktoś staje się jakieś. 

Na przykład: 

Ich werde alt. Starzeję się. Robię się stara. 

Es wird kalt. Ochładza się. Robi się zimno. 

Er wird nicht jünger.  On nie staje/stanie się młodszy. 

Ihr werdet krank. Rozchorowujecie się. Stajecie się chorzy. 

Jeśli usłyszycie od kogoś Ich wünsch dir was! (jeśli jesteśmy 

z kimś na „ty”) lub Ich wünsch Ihnen was! (jeśli jesteśmy z kimś 

na „Pan/Pani”), tak jak usłyszała to Andrea na koniec rozmowy, to 

co właściwie na to odpowiedzieć, jak zareagować? 
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Możliwości jest kilka: 

Danke! Dziękuję! 

Dir auch! Ihnen auch! Tobie też! Pani/Panu też! 

Ebenfalls! Wzajemnie! 

Gleichfalls! Wzajemnie! 

Ebenso! Wzajemnie! 

Das wünsche ich dir/Ihnen ebenfalls! 

Tego też życzę tobie/Panu/Pani! 

Wünsche ich dir/Ihnen auch! 

Życzę tobie/Pani/Panu też! 

 

 

  

http://www.agnieszkadrummer.pl/


 

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

9
 

Übungen Ćwiczenia 

Übung 1 

Przetłumacz dokładnie według wzoru: 

Biodro mnie boli. Meine Hüfte tut weh1. 

W czasie przeszłym użyj czasu Perfekt (czyli: wehgetan). 

wehtun rozdziela się na dwie części w czasie teraźniejszym. 

Poprawna jest też starsza wersja pisowni: weh tun, ale obecnie 

preferowana jest pisownia łączna, czyli wehtun. 

1. Biodra mnie bolą. 

2. Kolano mnie boli. 

3. Kolano mnie bolało. 

4. Kolana mnie bolą. 

5. Kolana mnie bolały. 

6. Ząb mnie boli. 

7. Zęby mnie bolą. 

8. Oko mnie boli. 

9. Oczy mnie bolą. 

10. Oczy mnie bolały. 

  

 
1 Poprawne są także formy Meine Hüfte tut mir weh. oraz: Mir tut meine Hüfte weh. Ale już nie komplikujmy 

sobie tu życia      . To ćwiczenie robimy po prostu jak najprościej. 
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Übung 2 

Przetłumacz poniższe zdania na niemiecki. Do tłumaczeń 

przyporządkuj podane niemieckie słówka: 

die Freundschaft, der Regen, die Hitze, die Langeweile, das 

Lesen, die Einkäufe, das Arbeiten, das Virus, die Geschichte, 

die Ameisen 

1. Powoli starczy tego upału. 

2. Powoli starczy tej nudy. 

3. Powoli starczy tego czytania. 

4. Powoli starczy tych zakupów. 

5. Powoli starczy tego wirusa. 

6. Powoli starczy tej historii. 

7. Powoli starczy tego deszczu. 

8. Powoli starczy tych mrówek. 

9. Powoli starczy tego pracowania. 

10. Powoli starczy tej przyjaźni. 

 

PS. Po polsku mówimy też często „Powoli kończy mi się 

cierpliwość do…” albo „Już starczy tego…” albo „Powoli nudzi mi 

się to…”. Może powyższe 10 zdań to nie jest piękna polszczyzna, ale 

tym lepiej (mam nadzieję) zapamiętacie ten częsty niemiecki 

potoczny zwrot. 
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Schlüssel Klucz 

Ćwiczenie na dobry początek: 

Was stimmt, was stimmt nicht? JA NEIN 

Sandra und Andrea sind Freundinnen.  x 

Sandra hat Knieschmerzen. x  

Sandra war schon vier Mal bei diesem Arzt. x  

Andrea ist auch oft beim Arzt. x  

Andrea hat Beinschmerzen.  x 

Andrea hatte letztes Jahr eine Operation. x  

Sandra geht als erste in das Arztzimmer. x  

Übung 1 

1. Meine Hüften tun weh. 

2. Mein Knie tut weh. 

3. Mein Knie hat wehgetan. 

4. Meine Knie tun weh. 

5. Meine Knie haben wehgetan. 

6. Mein Zahn tut weh. 

7. Meine Zähne tun weh. 

8. Mein Auge tut weh. 

9. Meine Augen tun weh. 

10. Meine Augen haben wehgetan. 
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Übung 2 

1. Langsam reicht’s mit der Hitze. 

2. Langsam reicht’s mit der Langeweile. 

3. Langsam reicht’s mit dem Lesen. 

4. Langsam reicht’s mit den Einkäufen. 

5. Langsam reicht’s mit dem Virus. 

6. Langsam reicht’s mit der Geschichte. 

7. Langsam reicht’s mit dem Regen. 

8. Langsam reicht’s mit den Ameisen. 

9. Langsam reicht’s mit dem Arbeiten. 

10. Langsam reicht’s mit der Freundschaft. 
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