


Agnieszka Drummer
germanistka, lingwistka, lektorka niemieckiego, 
wykładowczyni akademicka

ukończone 2 kierunki studiów
(jeden w Niemczech: tłumaczka przysięgła, 
drugi w Polsce: magister pedagogiki – edukacja medialna)

autorka kilkudziesięciu bestsellerowych podręczników

ok. 25 lat spędzonych w Niemczech w środowisku Niemców
(prywatnie i zawodowo, m.in. prowadzenie szkół językowych)

Metoda Agnieszki Drummer (www.MetodaAD.pl) – autorski
„łopatologiczny” kurs niemieckiego online

bardzo aktywna online: facebook - ponad ćwierć miliona
fanów, blog, bezpłatne materiały (newslettery), Akademia AD

www.agnieszkadrummer.pl



Odmiana przez osoby (koniugacja)

Liczba pojedyncza Liczba mnoga + forma grzecznościowa

ich helfe wir helfen

du hilfst ihr helft

er, sie, es hilft sie, Sie helfen



Słowa „wokół” innych słów

• die Hilfe pomoc

• das Helfen pomaganie (helfen - pomagać)

• die Arbeit praca

• das Arbeiten pracowanie (arbeiten - pracować)

• der Schlaf sen

• das Schlafen spanie (schlafen - spać)



Pomocy!

• Hilfe! Pomocy!

• Hilf mir! Pomóż mi!

• Helft mir! Pomóżcie mi!

• Helfen Sie mir! Proszę mi pomóc! 
(Niech Pan/Pani mi pomoże! 
Niech Państwo/Panie/Panowie mi pomogą!)



Czasy przeszłe

•helfen czas teraźniejszy

•half czas przeszły prosty (Präteritum)

•hat geholfen czas przeszły złożony (Perfekt)



Odmiana przez osoby (czas przeszły prosty)

Liczba pojedyncza Liczba mnoga + forma grzecznościowa

ich half wir halfen

du halfst ihr halft

er, sie, es half sie, Sie halfen



Pomagamy – komu?

• Ich helfe dir. Ja pomagam tobie.

• Du hilfst mir. Ty pomagasz mnie.

• Er hilft ihr. On pomaga jej.

• Sie hilft ihm. Ona pomaga jemu.

• Wir helfen euch. My pomagamy wam.

• Ihr helft uns. Wy pomagacie nam.

• Sie helfen allen. Oni/one/Państwo pomagają wszystkim.

Mianownik Celownik

ich mir

du dir

er ihm

sie ihr

es ihm

wir uns

ihr euch

sie ihnen

Sie Ihnen



Pomagamy: w czym? przy czym? BEI

• Ich helfe dir beim Kochen. Pomagam/pomogę ci przy gotowaniu.

• Du hlifst mir beim Putzen. Ty pomagasz/pomożesz mi przy sprzątaniu.

• Er hilft ihr bei der Arbeit. On pomaga/pomoże jej w pracy.

• Sie hilft ihm beim Essen. Ona pomaga/pomoże mu w jedzeniu.

• Wir helfen euch beim Suchen. Pomagamy/pomożemy wam w szukaniu.



beim Umzug w przeprowadzce

beim Einkaufen w zakupach 

beim Abwaschen w zmywaniu

beim Aussteigen przy wysiadaniu 

bei den Hausaufgaben w pracy domowej

Pomagamy: w czym? przy czym? BEI



W tym i przy tym:

dabei

• Sie hilft mir dabei. Ona mi przy tym pomoże.

• Wir helfen Ihnen dabei. Pomożemy Państwu przy tym.

• Hilfst du mir dabei? Pomożesz mi przy tym?

• Helft ihr uns dabei? Pomożecie nam przy tym?

• Hilft er Ihnen dabei? Czy on Państwu przy tym pomoże?



Celownik pozdrawia ☺

• dem Fahrer kierowcy

• dem Kind dziecku

• meinem Freund mojemu przyjacielowi

• deinem Chef twojemu szefowi

• der Mutter matce

• der Kollegin koleżance z pracy

• meiner Freundin mojej przyjaciółce

• deiner Chefin twojej szefowej

Mianownik Celownik

der dem

die der

das dem

ein einem

eine einer

mein meinem

meine meiner

dein deinem

deine deiner



Pomagamy Ukraińcom!

• dem Ukrainer (temu) Ukraińcowi

• der Ukrainerin (tej) Ukraince

• den Ukrainern (tym) Ukraińcom

• der Frau/den Frauen aus der Ukraine

• dem Mann/den Männern aus der Ukraine

• den Menschen/den Kindern aus der Ukraine



…hilfe?

Amtshilfe pomoc w urzędzie

Bürohilfe pomoc biurowa

Denkhilfe pomoc w myśleniu

Geldhilfe pomoc pieniężna

Ladehilfe pomoc ładowania

Lesehilfe pomoc do czytania

Nachhilfe korepetycje

Bremshilfe wsparcie hamulca

Greifhilfe pomoc w chwytaniu



…hilfe?

Starthilfe pomoc na start

Finanzhilfe pomoc finansowa

Hungerhilfe pomoc głodującym

Arbeitshilfe pomoc w pracy

Haushaltshilfe pomoc domowa

Einkommenshilfe pomoc w dochodach

Motivationshilfe pomoc w motywacji



…helfer? Czyli pomocnik lub pomoc

Polizeihelfer pomocnik policjanta

Familienhelfer pomoc rodzinna

Rettungshelfer ratownik (medyczny, wodny, górniczy)

Verkaufshelfer asystent /-ka ds. sprzedaży, pracownik działu sprzedaży

Wahlkampfhelfer działacze, organizatorzy kampanii

Bedienungshelfer asystent ds. obsługi, pomocnik operatora

Bewährungshelfer kurator sądowy

Tierarzthelfer asystent / -ka lekarza weterynarii



…helfer? Czyli pomocnik lub pomoc

• Aushelfer pomocnik biurowy

• Bürohelfer pomoc biurowa

• Arzthelfer asystent / -ka medyczny /-a

• Lesehelfer pomoc w czytaniu 

• Markthelfer animatorzy rynku, pomocnicy w obsłudze targu

• Fluchthelfer osoba pomagająca uchodźcom

• Jugendhelfer osoba pracująca z młodzieżą

• Sozialhelfer pomocnik społeczny



Często słyszane:

• Kann ich Ihnen helfen? 
Czy mogę Pani/Panu/Państwu pomóc?

• Wie kann ich Ihnen helfen? 
Jak mogę Pani/Panu/Państwu pomóc?

• Kann ich Ihnen behilflich sein? 
Czy mogę Pani/Panu być pomocna?

• Wie kann ich Ihnen behilflich sein? 
Jak mogę Pani/Panu być pomocna?



Ciekawe zwroty z helfen:

• Es hilft alles nichts. Wszystko na nic.

• Das hiflt mir wenig. Niewiele mi to da/je.

• Ich kann dir beim besten Willen nicht helfen.
Nie mogę ci pomóc mimo najszczerszych chęci.

• So wahr mir Gott helfe! Niech mi dopomóż Bóg! (przysięga)

• Ihm ist nicht zu helfen. Nie można mu pomóc.



Coś pomaga na… GEGEN

• Das hilft gegen Husten. To pomaga na kaszel.

• …gegen Migräne na migrenę

• …gegen Kater na kaca

• …gegen Kopfschmerzen na ból(e) głowy

• …gegen Schnarchen przeciwko chrapaniu

• …gegen Bluthochdruck na nadciśnienie

• …gegen Sonnenbrand na poparzenia słoneczne



Sobie czy wzajemnie?

• Wir helfen uns. Pomagamy sobie.

• Wir helfen einander. Pomagamy sobie wzajemnie.



Przedrostki…

• aushelfen pomóc, poratować, dopomagać

• mithelfen wesprzeć

• verhelfen dopomagać

• weiterhelfen pomagać (w jakiejś sprawie)



pomóc „wejść” IN lub „wyjść” AUS

• in den Mantel helfen pomóc włożyć płaszcz

• aus dem Mantel helfen pomóc zdjąć płaszcz

• in das Auto helfen pomóc wsiąść do samochodu

• aus dem Auto helfen pomóc wysiąść z samochodu

• aus der Not helfen pomóc w potrzebie

• aus der Schwierigkeit pomóc w trudnościach



Ach, ten kierunek… ;)

• heraushelfen pomóc „z czegoś/na zewnątrz”

• hineinhelfen pomóc „do czegoś/do środka”

• herüberhelfen pomóc „na drugą stronę w kierunku do mówiącego”

• hinüber helfen pomóc „na drugą stronę w kierunku od mówiącego”

• herunterhelfen pomóc „na dół w kierunku do mówiącego”

• hinunterhelfen pomóc „na dół w kierunku od mówiącego”

• vorwärtshelfen pomóc „naprzód, do przodu”



Bez „zu”:

• Er hilft ihr aufräumen, kochen, putzen, tragen…
On jej pomaga sprzątać, gotować, czyścić, nosić…



zu!

• Ich helfe dir, die Blumen zu pflanzen.
Pomogę ci posadzić kwiatki.

• Ich helfe ihm, das Bad zu putzen.
Pomogę ci umyć łazienkę.

• Er hilft mir, die Arbeit zu schreiben.
On mi pomoże napisać pracę.

• Wir helfen euch, den Kuchen zu backen.
Pomożemy wam upiec ciasto.

• Du hilfst mir, hier aufzuräumen.
Pomożesz mi tu posprzątać.

• Sie hilft ihr, das Mittagessen vorzubereiten.
Ona jej pomaga przygotować obiad.

• Ihr helft uns, die Wohnung zu vermieten.
Pomożecie nam wynająć mieszkanie.



Pytania z „zu”:

• Hilfst du mir, die Pflanzen zu gießen?
Pomożesz mi podlać kwiaty?

• Hilft er ihr, das Ticket zu buchen?
Czy on jej pomoże zarezerwować bilet?

• Helfen Sie mir, das Formular auszufüllen?
Czy Pani/i mi pomoże wypełnić ten formularz?

• Wann hilft sie ihr, den Text zu schreiben?
Kiedy ona jej pomoże napisać ten tekst?

• Warum helft ihr uns nicht, dort anzurufen?
Dlaczego nam nie pomożecie tam zadzwonić?

• Seit wann hilft er euch, das Auto zu waschen?
Od kiedy on wam pomaga myć samochód?



Jak? Jaki?

• hilfsweise posiłkowo

• aushilfsweise dorywczo, czasowo

• behilflich pomocny

• hilfreich pomocny

• hilflos bezradny, nieporadny, nieudolny

• hilfsbedürftig potrzebujący pomocy

• hilfebedürftig potrzebujący pomocy

• hilfsbereit uczynny, pomocny



helfen… częste połączenia:

• freiwillig ochotniczo / na ochotnika / dobrowolnie

• freiwillige Feuerwehr ochotnicza straż pożarna

• unbürokratisch niebiurokratycznie

• enorm ogromnie

• finanziell finansowo 

• sich gegenseitig sobie nawzajem

• einander wzajemnie 

• wirksam skutecznie 



Ich werde dir helfen,…! Ja ci dam…!

• Już ja ci pokażę!

Ich werde die helfen, die Blumen abzureißen! 
Ja ci dam urywać kwiaty!



Nowa edycja 
kursów niemieckiego



Promocja! Do 4 kwietnia godz. 23.00

Der perfekte Kurs, 
der wirklich HILFT, 
Perfekt zu lernen!

Perfekcyjny kurs, 
który naprawdę 
POMAGA nauczyć się 
Perfektu!

https://wydawnictwoad.pl/produkt/
kurs-do-nauki-czasu-perfekt/

https://wydawnictwoad.pl/sklep/



Wszystkie pozycje Wydawnictwa AD
W pakiecie taniej



Czy można jednocześnie uczyć się 
niemieckiego i pomagać Ukrainie?



Następny bezpłatny wykład:

niedziela 8 maja, godz. 20.00,
a po nim specjalny webinar dla posiadaczy pakietów L/XL godz. 21.30
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Mai



Bardzo
dziękuję 

za uwagę ☺

www.AgnieszkaDrummer.pl
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Do zobaczenia: 8 maja!

Mai


