


Problem: trudno mi się zabrać do 
nauki!



1. Naucz się zaczynać



Ustal ze sobą MAŁĄ dawkę nauki

•najtrudniej jest zacząć
•https://e.ggtimer.com/

• zacznij od czegoś przyjemnego (np. 
powtórka tego, co już potrafisz, fajna 
piosenka na yt, dowcip z „Niemiecki z 
humorem”, post na pokochaj.niemiecki
na Insta)

https://e.ggtimer.com/


Problem: nie ogarniam niemieckich 
der / die / das!



Mamy stałe – polskie - schematy

der Löffel łyżka (r. żeński!) „łyżek”

die Gabel widelec (r. męski!) „widelcowa”

das Messer nóż (r. męski!) „nożo”



2. Oceń szanse



Prawidłowy rodzajnik: na skróty

1. potwierdzić lub wyeliminować die:
osoby (+ zawody) i zwierzęta płci żeńskiej;
90% rzeczowników zakończonych na –e;
liczebniki jako rzeczowniki (die Eins, die Zwei…);
rzeczowniki zakończone na –ung, -heit, -keit, 
-ei, -schaft, -enz, -ion, -ik

2. „strzelać” w der!



Uwaga na ważne wyjątki

• das Auge oko

• das Knie kolano

• das Ende koniec 

• der Tee herbata  

• der Kaffee kawa

• der Käse ser

• der Gedanke myśl

• der Buchstabe litera

• der Name nazwa

• der Hase zając

• der Löwe lew

• der Affe małpa



To nie znaczy, że nie ma innych rzeczowników 
rodzaju żeńskiego (zakończonych na inne litery)

•die Hand ręka 
•die Schulter ramię 
•die Haut skóra 
•die Maus mysz 

•die Angst strach 
•die Not potrzeba, konieczność, bieda, 

nędza, kłopot, opresja



2a. Używaj Dativu, jeśli 
coś nie jest rodzaju 
żeńskiego



Dativ upraszcza!

• często po „mit” w ogóle nie ma rodzajnika:
Tee mit Zitrone
Brot mit Marmelade
Zimmer mit Seeblick

• po „mit” następuje zawsze Dativ, a w Dativie der i das wyglądają 
identycznie: dem
Mit dem Auto, mit dem Kamm, mit dem Zug, mit dem Projekt, mit 
dem Finger, mit dem Stift…



Problem: nie rozumiem, co mówią 
Niemcy!



3. Rozmowy, telewizja, 
Netflix, YouTube, 
radio, muzyka



Nigdy nie unikaj słuchania!

•większość uczniów „nie lubi” słuchanek i ich unika

•najwięcej osób nie zdaje egzaminów z niemieckiego 
przez tę część sprawdzianu

• rozumienie ze słuchu to najtrudniejsza umiejętność, 
ale również ją można (i trzeba!) wyszkolić!

• korzystaj z muzyki!

•https://www.dw.com/pl/nauka-niemieckiego/s-2732

https://www.dw.com/pl/nauka-niemieckiego/s-2732


Problem: nie pamiętam, jak się 
odmienia czasownik i czy 
jest rozdzielnie złożony!



4. Używaj czasowników 
modalnych



Używaj często czasowników modalnych

• können, müssen, wollen, dürfen, sollen, mögen

•mitnehmen

• Er nimmt mich morgen mit.

• Er kann/muss/will/soll/möchte mich morgen mitnehmen.



Podobna konstrukcja - werden

•Er wird mich morgen mitnehmen.



tun
• ich tu(e)

• du tust

• er/sie/es tut

• wir tun

• ihr tut

• sie/Sie tun

Es tut mir leid.

Es tut uns leid.



Z życia wzięte…

Er tut mich morgen mitnehmen.

zamiast:

Er nimmt mich morgen mit.

Ich tu es mir später anschauen.

zamiast:

Ich schaue es mir später an.



Problem: boję się mówić po 
niemiecku!



5. Nagrywaj się!



Mów na głos i nagrywaj się
Tłumacz google



Problem: „wszystko” zapominam!



6. Inteligentnie 
przeciwdziałaj



Techniki zapamiętywania 
i przypominania

• pisz dużo odręcznie (koordynacja wzrokowo-ruchowa)

• przepisuj całe zdania z ćwiczeń, tłumacz na j.polski, potem z 
powrotem na niemiecki 

• klikanie na obrazki nie wystarczy (pozorna nauka)

• miej częsty kontakt z niemieckim (niekoniecznie długi, ale 
częsty)

• rób sobie fiszki!



Problem: nie wiem, czego konkretnie 
się uczyć!



7. A czego warto?



Zainteresuj się częstotliwością używania

•Kalendarniki: spisy wszystkich słówek koniecznych na 
poziomy A1 (1092), A2 (1456) i B1 (1820)

https://wydawnictwoad.pl/ (25% rabat: r25 do jutra)

•144 najważniejsze czasowniki / rzeczowniki / 
przymiotniki

http://www.poltext.pl/

https://wydawnictwoad.pl/
http://www.poltext.pl/


Problem: nie potrafię powiedzieć po 
niemiecku tego, co chcę!



8. Upraszczaj



Naucz się upraszczać!



Problem: nie ogarniam końcówek 
przymiotników!



9. I znowu Dativ



Trik z Dativem nr 2

• w Dativie wszystkie przymiotniki kończą się na –n

• Ich schreibe mit einem schönen Stift.

• Du fährst mit einem schnellen Auto.

• Wir haben Angst vor dem starken Regen.

• Er fährt zu seinem alten Opa.

• Was habe sie aus dem kleinen Haus gemacht?



Problem: robię błędy!



10. Nie bądź 
perfekcjonist(k)ą



Niemieckiego można się uczyć
całe życie…

• ale po co? ;)
•Najważniejszy jest przekaz informacji!
•Nie przejmuj się wyjątkami i drobnostkami, które 

niewiele zmienią
• zasada Pareto (20% energii, aby nauczyć się 80% 

niemieckiego i kolejne 80% energii, żeby nauczyć się 
pozostałych 20%) – nie porywaj się na te ostatnie 20%, 
szkoda czasu i nerwów



Problem: uczę się już x lat, i dalej 
niewiele umiem!



11. Cel to cel, 
a droga to droga



Każdy z nas uczy się inaczej

Koniecznie przeanalizuj, jak TY się najlepiej uczysz 
(pora dnia, otoczenie, „dodatki”)



Problem: nie zauważam u siebie 
postępów!



12. Proś o pomoc



Zawsze pytaj Niemca i swojego lektora

• Habe ich das richtig gesagt/ausgesprochen/formuliert?
Czy dobrze to powiedziałam/wypowiedziałam/sformułowałam?

• Wie kann man das besser sagen?
Jak można to powiedzieć lepiej?

• Wie kann ich das besser sagen/aussprechen?
Jak mogę to lepiej powiedzieć/wypowiedzieć?

• Was habe ich falsch gesagt?
Co powiedziałam źle?

• Es ist für mich sehr wichtig, dass ich gut Deutsch lerne.
Jest dla mnie bardzo ważne, żebym się dobrze nauczył/a niemieckiego.



Problem: czy ktoś gdzieś kiedyś wytłumaczył 
niemiecki tak prosto, że nawet ja 
zrozumiem?



13. Bonus ☺



Metoda Agnieszki Drummer
https://metodaad.pl/

• Metodyczny

• Edukacyjny

• Trening

• Online

• Dla

• Amatorów

• Autenczynego

• Deutsch

https://metodaad.pl/




Kalendarniki

•A1: 1092 słówka

•A2: 1456 słówek

•B1: 1820 słówek

W sumie: 4368 słówek

https://wydawnictwoad.pl/

https://wydawnictwoad.pl/


Wszystkie pozycje Wydawnictwa AD
W pakiecie taniej



Kolejny bezpłatny webinar 5 grudnia

Temat: 36 megaważnych krótkich (2-6 liter) 
niemieckich słówek, bez których nie 
przeskoczysz nawet poziomu A1

A już za chwilę (21.30) wykład specjalnie dla 
posiadaczy pakietów L/XL Akademii AD:

Niepozorne słówko ein: 13 
najważniejszych faktów, które powinien znać każdy 
uczący się niemieckiego



Następny webinar – 5 grudnia, 
godz. 20.00

36 megaważnych krótkich (2-6 liter) 
niemieckich słówek, bez których nie 
przeskoczysz nawet poziomu A1!
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Bardzo
dziękuję 

za uwagę ☺

www.AgnieszkaDrummer.pl
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Do zobaczenia: 5 grudnia!


