
 

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

1
 

AUTENTYCZNY NIEMIECKI 
ODCINEK 27 
 

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

Veronika hat sich zum ersten Mal ein Smartphone geholt und 

bittet ihren Sohn Philipp um Hilfe bei der Einrichtung und 

Bedienung. 

Veronika kupiła sobie po raz pierwszy smartfona i prosi swojego 

syna Philippa o pomoc przy instalacji i w obsłudze. 

W osobnym pliku dostajesz nagranie native speakerów do 

odsłuchania. 

Ćwiczenie na dobry początek: 

Was stimmt, was stimmt nicht? JA NEIN 

Philipp schreibt gerade eine Nachricht.   

Philipp kann sehr schnell tippen.   

Vera kann ihr Smartphone nicht einschalten.   

Vera braucht Hilfe von ihrem Sohn.   

Vera möchte auf ihrem Smartphone im 
Internet surfen.   

Vera kennt sich mit Instagram gut aus.   

Philipp ist ein hilfsbereiter Sohn.   
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Das Gespräch rozmowa   

Veronika: Du, komm mal her!  

Philipp: Ja, was denn? Muss noch kurz eine Nachricht abschicken, 

warte mal kurz.  

V: Wahnsinn, wie schnell du tippst! Ist ja irre. 

P: Och, das ist Gewöhnungssache. Hast du bestimmt auch in 

Nullkommanix drauf. So, was gibt’s? 

V: Ich brauch mal deine Hilfe. Wie kriege ich dieses Ding hier bitte 

an?  

P: Hier links ist der „An“-Knopf. Einmal lange gedrückt halten.  

V: Huch! Und jetzt?  

P: Jetzt kannst du dir eine PIN wählen und dann kannst du 

loslegen. Welche Apps möchtest du denn haben? 

V: Ich möchte Fotos machen können und deinen Vater anrufen. 

P: Ja, das kannst du auch so. Okay, lass mich mal machen. Ich 

richte dir mal die Basics ein, Whatsapp, deine E-Mails, deine 

Bank…  

V: Und hol mir mal dieses Instagramm, oder wie das heißt. Du 

weißt schon. 
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P: Ernsthaft? Ist dir klar, wofür du das nutzen kannst? Ob das so 

eine gute Idee ist… 

V: Na damit kann ich doch Fotos an Miriam und Karoline schicken, 

nicht?  

P: Du… ja. Quasi. Aber vielleicht fangen wir erstmal mit den 

einfachen Apps an.  

V: Früher habe ich dir noch das Leben erklärt, jetzt fühle ich mich 

wie das letzte Kind. 

P: Ach, nicht der Rede wert. Das mach ich doch gerne! 
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Tłumaczenia, wyjaśnienia i komentarze: 

zum ersten Mal po raz pierwszy 

sich etwas holen tu potocznie: kupić 

  sobie coś 

sie hat sich …. geholt kupiła sobie… 

bitten um (Akk) prosić o… 

die Einrichtung tu: instalacja, 

  „ogarnięcie“ 

die Bedienung obsługa 

Komm mal her! (nie hier!) chodźże tutaj! 

was denn? potocznie: co jest? 

die Nachricht wiadomość 

abschicken wysyłać 

warte mal kurz potocznie: (za)czekaj 

  moment 

der Wahnsinn szaleństwo, tu potocznie: 

  niesamowite 

tippen pisać na klawiaturze 

irre  szalony, szalone 

       Ist ja irre! skrót od  

Das ist ja irre! 
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potocznie: Niesamowite! 

Niewiarygodne! 

die Gewöhungssache kwestia przyzwyczajenia 

bestimmt z pewnością 

in Nullkommanix potocznie: błyskawicznie, 

natychmiast 

drauf haben potocznie: potrafić coś 

So.  potocznie: No więc. 

Was gibt’s? tu: O co chodzi? Co się dzieje? 

die Hilfe pomoc 

an  skrót od anschalten włączać 

etwas ankriegen… potocznie: włączać.1 

das Ding, die Dinge rzecz, potocznie: to coś, „dynks” 

der Knopf guzik, przycisk, 

drücken nacisnąć 

gedrückt halten trzymać naciśnięty 

wählen wybrać 

loslegen potocznie: rozpocząć coś, zabrać 

się za coś 

 
1 Z podręczników nauczysz się zamiast tego wyłącznie oficjalnych:  

anschalten oraz einschalten 
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die App, die Apps apka2 

anrufen dzwonić do kogoś 

Lass mich mal machen. potocznie: Daj, ja to zrobię. 

etwas (Akk) einrichten tu: zainstalować, uruchomić 

die Basics z angielskiego: podstawy 

… oder wie das heißt. potocznie: …czy jak to się tam 

nazywa. 

Du weißt schon. tu, potocznie: Ty już będziesz 

wiedział / wiesz, o co chodzi. 

Ernsthaft? potocznie: Serio? Poważnie? 

klar sein być jasnym, zrozumiałym 

Ist dir klar, dass/wofür/warum etc. 

Czy wiesz, że / po co/ dlaczego…? 

wofür tu: do czego 

nutzen używać  

…ob das so eine gute Idee ist… 

potocznie: …czy to jest taki dobry pomysł… 

damit tu: tym, za pomocą tego 

etwas schicken an (Akk) wysyłać coś do kogoś 

 
2 Apką nazywamy aplikację (program), który możemy zainstalować na naszym 

telefonie, komputerze bądź tablecie. Apka w zdecydowanej większości 
przypadków służy do rozszerzenia/dostosowania możliwości posiadanego 
oprogramowania; może być samodzielnym programem. 
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quasi potocznie: praktycznie, jakby, 

niejako 

vielleicht być może 

anfangen mit (Dat) zaczynać od czegoś, zaczynać coś 

einfach proste 

früh  wcześnie 

früher wcześniej, dawniej 

etwas erklären wyjaśniać coś 

sich fühlen wie… czuć się jak… 

das letzte Kind potocznie: ostatnie dziecko (w 

sensie: całkiem jak dziecko) 

Nicht der Rede wert! 

Nie ma o czym mówić! Nie ma problemu! 

Das mache ich doch gerne! 

Przecież chętnie to (z)robię! 

Spójrzmy koniecznie na zwroty: 

Komm her! oraz Komm mal her!  

czyli „Chodź(że) tu!“ 

Wielu obcokrajowców mówi błędnie „Komm hier!” zamiast 

„Komm her!” 
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hier  to opis stanu statycznego, tzn. to, o 

czym mówimy, „nie rusza się”.  

Na przykład: 

Ich wohne hier. Tu mieszkam. 

Oczywiście mieszkając gdziekolwiek również się poruszamy, ale 

mówiąc o tym patrzymy na to niejako z dalszej perspektywy i fakt 

ruszania się nie ma tu gramatycznie żadnego znaczenia. 

Zupełnie inną sytuację widzimy np. w takim zdaniu: 

Ich komme jeden Tag her. 

Przychodzę tu każdego dnia. 

W tym wypadku her opisuje konkretnie ruch z punktu A do punktu 

B, przychodzenie (konkretnie „dotutaj”). 

Inne częste przykłady zastosowania słówka her: 

Gib mal her! (Po)Daj „dotutaj“! 

Schau/Sieh her! Spójrz „dotutaj“!3 

Guck mal her!  potocznie: Spójrz „dotutaj”! 

Setz dich her! Siadaj/siądź „dotutaj“! 

Leg dich her! Połóż się „dotutaj“! 

 
3 również tu spojrzenie wędruje z punktu A do punktu B, więc gramatycznie rzecz biorąc 

opisujemy tu ruch 
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Schreib her! Napisz „dotutaj“!4 

Zwróćmy też uwagę na często używaną, bardzo potoczną 

konstrukcję łączącą w sobie czasownik kriegen z trzecią formą 

drugiego czasownika lub z jakimś przyimkiem lub „wolnostojącym” 

przedrostkiem. Tę tematykę omijają wszystkie znane nam 

podręczniki. 

Przykłady: 

Wie kriege ich es an? Jak mam to włączyć? 

Wie kriege ich es aus? Jak mam to wyłączyć? 

Wie kriege ich es hin? Jak mam to zrobić? 

Wie kriege ich es geregelt? 

Jak mam to uregulować/uporządkować/ustalić? 

Wie kriege ich es gemacht? Jak mam to zrobić? 

Wie kriege ich es erledigt? Jak mam to załatwić? 

Oraz: 

Ich kriege es nicht an. 

Nie dam/daję rady tego włączyć. 

Ich kriege es nicht aus. 

Nie dam/daję rady tego wyłączyć. 

 
4 wskazując gdzie ktoś ma coś napisać 

http://www.agnieszkadrummer.pl/


 

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

1
1

 

Ich kriege es nicht hin. 

Nie dam/daję rady tego zrobić. 

Ich kriege es nicht erledigt. 

Nie dam/daję rady tego załatwić. 

 

 

Übungen  Ćwiczenia   

Übung 1  

Uzupełnij zdania wybierając z ramki pasujące słówka (uwaga, nie 

wszystkie pasują, a niektóre się powtarzają): 

mich  mir  meine  meinen  dich  dir  deine  deinen 

1. Ich brauch mal ……… Hilfe. 

2. Jetzt kannst du ……… eine PIN wählen. 

3. Lass ……… mal machen. 

4. Ich möchte ……… Vater anrufen. 

5. Ich richte ……… mal die Basics ein. 

6. Und hol ……… mal dieses Instagramm. 

7. Ist ……… klar, wofür du das nutzen kannst? 

8. Früher habe ich ……… das Leben erklärt. 

9. Ich fühle ……… wie ein Kind.  
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Übung 2 

Przetłumacz na niemiecki: 

1. Niesamowite, jak szybko piszesz na klawiaturze! 

2. Niesamowite, jak ładna ona jest! 

3. Niesamowite, jak już jest późno! 

4. Niesamowite, jak dobrze mówisz po niemiecku! 

5. Niesamowite, jak wolno jedziesz! 

6. Niesamowite, jak szczęśliwa jest Klara! 

7. Niesamowite, jak długo potrzebujesz! 

8. Niesamowite, jak krótka jest noc! 

9. Niesamowite, jak jasno świeci słońce! 

10. Niesamowite, jak skomplikowanie on to wyjaśnia! 
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Schlüssel Klucz   

Ćwiczenie na dobry początek: 

Was stimmt, was stimmt nicht? JA NEIN 

Philipp schreibt gerade eine Nachricht. x  

Philipp kann sehr schnell tippen. x  

Vera kann ihr Smartphone nicht einschalten. x  

Vera braucht Hilfe von ihrem Sohn. x  

Vera möchte auf ihrem Smartphone im Internet 
surfen. 

 x 

Vera kennt sich mit Instagram gut aus.  x 

Philipp ist ein hilfsbereiter Sohn. x  

  

http://www.agnieszkadrummer.pl/


 

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

1
4

 

Übung 1 

1. Ich brauch mal deine Hilfe. 

2. Jetzt kannst du dir eine PIN wählen. 

3. Lass mich mal machen. 

4. Ich möchte deinen Vater anrufen. 

5. Ich richte dir mal die Basics ein. 

6. Und hol mir mal dieses Instagramm. 

7. Ist dir klar, wofür du das nutzen kannst? 

8. Früher habe ich dir das Leben erklärt. 

9. Ich fühle mich wie ein Kind. 

Übung 2 

1. Wahnsinn, wie schnell du tippst! 

2. Wahnsinn, wie schön sie ist! 

3. Wahnsinn, wie spät es schon ist! 

4. Wahnsinn, wie gut du Deutsch sprichst! 

5. Wahnsinn, wie langsam du fährst! 

6. Wahnsinn, wie glücklich Klara ist! 

7. Wahnsinn, wie lange du brauchst! 

8. Wahnsinn, wie kurz die Nacht ist! 

9. Wahnsinn, wie hell die Sonne scheint! 

10. Wahnsinn, wie kompliziert er das erklärt! 
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