


3 x sie
1. ich ja

2. du ty

3. er on

4. sie ona

5. es ono

6. wir my

7. ihr wy

8. sie oni, one

9. Sie Pan, Pani, Panowie, Panie, Państwo



Które sie wybrać?

• Macht sie das heute? Ja, sie macht das heute.
Czy ona zrobi to dziś? Tak, ona zrobi to dziś.

• Machen sie das heute? Ja, sie machen das heute.
Czy oni/one zrobią to dziś? Tak, oni/one zrobią to dziś.

• Machen Sie das heute? Ja, ich mache das heute.
Czy Pan/i zrobi to dziś? Tak, zrobię to dziś.



Czy ona to naprawdę ona, 
a on to on? Nie!

• Klara hat eine Wohnung. Sie ist schön.
Klara ma mieszkanie. Ono jest piękne.

• Klara hat eine Katze. Sie ist schön.
Klara ma kota. On jest piękny.

• Klara hat einen Keller. Er ist schön.
Klara ma piwnicę. Ona jest piękna.

• Klara hat ein Kleid. Es ist schön.
Klara ma sukienkę. Ona jest piękna.



Druga podstawowa dziewiątka

1. mich mnie

2. dich ciebie

3. ihn go, jego

4. sie ją

5. es je, to, go 

6. uns nas

7. euch was

8. sie je, ich

9. Sie Pana, Panią, Panów, Panie, Państwo



Ta forma odpowiada na wiele 
ważnych pytań, np.:

• kogo/co widzę?

• kogo/co mam?

• kogo/co lubię/kocham/odwiedzam?

• kogo/co kupuję/sprzedaję?

• kogo/co jem/piję/przyrządzam?

• kogo/co zgubiłam/znalazłam?

• kogo/co potrzebuję/szukam? (po polsku: kogo/czego potrzebuję/ szukam?)

• kogo/co chcę (po polsku: kogo/czego chcę?)



Przykłady:

• Ich sehe dich. Widzę cię. Nie: Widzę ty.

• Ich habe ihn. Mam go. Nie: Mam on.

• Ich suche euch. Szukam was. Nie: Szukam wy.

• Ich kaufe sie. Kupuję je. Nie: Kupuję one.



Uwaga na różnice!

• Ich störe dich. („ciebie”) Przeszkadzam tobie.

• Ich unterbreche dich. („ciebie”) Przerywam tobie.

• Darf ich Sie kurz stören? Czy mogę Panu/Pani na chwilkę  
przeszkodzić?

• Darf ich dich kurz unterbrechen? Czy mogę ci na chwilkę
przerwać?



Niemiecki jest logiczniejszy od polskiego

• Ich sehe sie. Widzę ją.

• Ich sehe sie nicht. Nie widzę jej.

• Ich esse die Suppe. Jem (tę) zupę.

• Ich esse die Suppe nicht. Nie jem (tej) zupy.

• Ich kaufe dieses Bild. Kupuję ten obraz.

• Ich kaufe dieses Bild nicht. Nie kupuję tego obrazu.

• Ich habe den Schlüssel verloren. Zgubiłam klucz.

• Ich habe den Schlüssel nicht verloren. Nie zgubiłam klucza.



Trzecia podstawowa dziewiątka

1. mir mnie, mi

2. dir tobie

3. ihm mu, jemu

4. ihr jej

5. ihm jemu, temu

6. uns nam

7. euch wam

8. ihnen im

9. Ihnen Panu, Pani, Panom, Paniom, Państwu



Ta forma odpowiada na dalsze ważne
pytania, np.:

• Komu dziękować? (danken)
• Komu pasować? (passen)
• Komu się podobać? (gefallen)
• Komu smakować? (schmecken)
• Komu doradzać? (raten)
• Komu przebaczać? (verzeihen)
• Komu grozić? (drohen)
• Komu brakować? (fehlen)
• Komu służyć? (dienen)
• Komu się (nie) udawać? (gelingen/misslingen)
• Komu gratulować? (gratulieren)
• Komu wystarczać? (genügen)



Przykłady:

• Ich danke dir. Dziękuję tobie. Nie: Dziękuję ty.

• Das schmeckt mir. To mi/mnie smakuje. Nie: To ja smakuje.

• Ich gratuliere ihr. Gratuluję jej. Nie: Gratuluję ona.

• Das fehlt ihm. Tego brakuje jemu. Nie: Tego brakuje on.



Czwarta podstawowa dziewiątka

1. mein/meine mój, moje/moja

2. dein/deine twój, twoje/twoja

3. sein/seine jego

4. ihr/ihre jej

5. sein/seine jego

6. unser/unsere nasz, nasze/nasza

7. euer/eure wasz, wasze/wasza

8. ihr/ihre ich

9. Ihr/Ihre Pana, Pani, Panów, Pań, Państwa



Possessivpronomen
Zaimki dzierżawcze

• Das ist mein Vater. To jest mój ojciec.

• Das ist meine Mutter. To jest moja matka.

• Das ist mein Kind. To jest moje dziecko.

• Das ist ihr Vater. To jest jej ojciec.

• Das ist ihre Mutter. To jest jej matka.  („jeja”)

• Das ist ihr Kind. To jest jej dziecko. („jeje”)

• Das ist sein Vater. To jest jego ojciec.

• Das ist seine Mutter. To jest jego matka. („jega”)

• Das ist sein Kind. To jest jego dziecko. („jegie”)



Wszystkie 36 na jeden rzut oka!

Kto to jest? 
Kto tu pracuje? 
Kto tam siedzi?

Kogo widzę? 
Kogo lubisz? 
Kogo NIE lubię?

Komu pomagam? 
Komu dziękujesz?

Czyje to jest?

ja ich mich mir mein/e

ty du dich dir dein/e

on er ihn ihm sein/e

ona sie sie ihr ihr/e

ono es es ihm sein/e

my wir uns uns unser/e

wy ihr euch euch euer/eure

oni, one sie sie ihnen ihr/e

Pan, Pani, 
Państwo

Sie Sie Ihnen Ihr/e



Największe trudności…

Kto to jest? 
Kto tu pracuje? 
Kto tam siedzi?

Kogo widzę? 
Kogo lubisz? 
Kogo NIE lubię?

Komu pomagam? 
Komu dziękujesz?

Czyje to jest?

ja ich mich mir mein/e

ty du dich dir dein/e

on er ihn ihm sein/e

ona sie sie ihr ihr/e

ono es es ihm sein/e

my wir uns uns unser/e

wy ihr euch euch euer/eure

oni, one sie sie ihnen ihr/e

Pan, Pani, Państwo Sie Sie Ihnen Ihr/e



Frustrujące słówka na „i…”

Kto to jest? 
Kto tu pracuje? 
Kto tam siedzi?

Kogo widzę? 
Kogo lubisz? 
Kogo NIE lubię?

Komu pomagam? 
Komu dziękujesz?

Czyje to jest?

ja ich mich mir mein/e

ty du dich dir dein/e

on er ihn ihm sein/e

ona sie sie ihr ihr/e

ono es es ihm sein/e

my wir uns uns unser/e

wy ihr euch euch euer/eure

oni, one sie sie ihnen ihr/e

Pan, Pani, Państwo Sie Sie Ihnen Ihr/e



Bardzo
dziękuję 

za uwagę ☺

www.AgnieszkaDrummer.pl
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