


Frapujące ciekawostki 
języka niemieckiego

… o których nie miałaś/eś pojęcia!



O językach ogólnie

• Na świecie istnieje prawie 7000 języków

• Ok. 96% wszystkich języków jest używanych przez 
4% populacji świata.

• Ponad połowa wszystkich języków jest używana 
przez mniej niż 10 tys. ludzi, a 25% przez mniej niż 
1000 ludzi.

• Tylko 1/3 języków ma wersję pisaną, większość 
jest wyłącznie mówiona.

• Pozostałe 280 języków jest używanych przez 96% 
populacji świata.



Język niemiecki

• Liczba słów: nieograniczona: eins, zwei, drei…

• Rzeczowniki złożone 
(Donaudampfschifffahrtsgesellschaftskapitänsmütze)

• Dlatego liczymy tylko główne wyrazy: 300 000 do 500 000

• Przeciętny Niemiec: 12 000 do 16 000 aktywnie

• ok. 5 x tyle pasywnie



SPRACHE – 10 ważnych powiedzeń

die gleiche Sprache sprechen
= die gleiche Einstellung haben

eine andere Sprache sprechen
= etwas Gegensätzliches ausdrücken

die Sprache auf etwas bringen 
= ein bestimmtes Thema anschneiden

eine deutliche Sprache sprechen
= etwas offen und energisch sagen

etwas zur Sprache bringen 
= die Erörterung von etwas herbeiführen



in sieben Sprachen schweigen 
= sich zu nichts äußern

jemandem bleibt die Sprache weg
= jemand kann etwas kaum fassen

jemandem verschlägt es die Sprache
= jemand ist höchst überrascht

mit der Sprache herausrücken 
= (nach anfänglichem Zögern) etwas berichten

zur Sprache kommen
= zum Gesprächsgegenstand werden

SPRACHE – 10 ważnych powiedzeń



der, die, das

die: 46%
der: 34%
das: 20%



Słowa zakończone na -ie

długie -ii

Chemie

Fantasie

Garantie

Genie

Fotografie

Knie

Kolonie

Biologie

Partie

Zeremonie

słyszalne -e

Akazie

Bakterie

Familie

Immobilie

Knie (Pl.)

Mumie

Prämie

Serie

Zeremonie



Ciekawostki

die Zeremonie

das Knie (l.p.), die Knie (l.p. lub l.m.)



Tylko 5 jednosylabowych słówek 
zakończonych na –nf:

• fünf pięć

• Genf Genewa

• der Hanf konopie

• der Senf musztarda

• (der Sernf) nazwa własna, rzeka w Szwajcarii



Wyrazy z pięcioma samogłoskami 
jedna po drugiej

Bioeier jaja ekologiczne

zweieiig dwujajeczny

dreieiig trzyjajeczny

Niveauausgleich wyrównanie poziomu

Teeeier zaparzacz do herbaty

Treueeid przysięga wierności



Uwaga na akcent!

• August (imię), August (sierpień)

• durchkämmen (przeczesać włosy), durchkämmen (przeszukać okolicę)

• Heroin (narkotyk), Heroin (bohaterka)

• Konstanz (stałość, niezmienność), Konstanz (Konstancja, miasto nad Jeziorem Bodeńskim)

• Versendung (koniec zwrotki), Versendung (wysyłka)

• übersetzen (przetłumaczyć), übersetzen (przeprawić się lub kogoś na drugi brzeg)

http://www.chinese4.eu/pl/jezyk-chinski-dla-ciebie/lekcja/2/tony_w_chinskim



Nie mają liczby mnogiej:

die Liebe miłość

der Zorn gniew

der Spott kpina, drwina

das Mitleid współczucie, litość

das Misstrauen nieufność, niedowierzanie

der Eifer zapał, gorliwość

uczucia –



Nie mają liczby mnogiej:

der Hunger głód

die Geduld cierpliwość

der Schlaf sen

die Zukunft przyszłość

der Sport sport

das Mittelalter średniowiecze

die Chirurgie chirurgia

der Handel handel

pojęcia abstrakcyjne –



Nie mają liczby mnogiej:

die Wärme ciepło

der Lärm hałas

der Magnetismus magnetyzm

das Wasser woda

die Luft powietrze

der Sand piasek

pojęcia niepoliczalne –



Nie mają liczby mnogiej:

das Gold złoto

der Sauerstoff tlen

das Heroin heroina

das Benzin benzyna

die Folsäure kwas foliowy

substancje chemiczne –



Nie mają liczby mnogiej:

das Schweigen milczenie

das Essen jedzenie

das Trinken picie

das Arbeiten pracowanie

das Fahren jechanie

rzeczowniki odczasownikowe –



Nie mają liczby mnogiej:

das Gelbe żółte

das Unglaubliche niewiarygodne

das Gute dobre

das Interessante ciekawe

das Neue nowe

rzeczowniki odprzymiotnikowe –



Nie mają liczby mnogiej:

die Post poczta

die Bundesmarine marynarka wojenna

der Verfassungsschutz ochrona konstytucji

die Deutsche Bank

firmy i organizacje –



Inna l.m. = inne znaczenie

die Mutter –

die Mütter matka

die Muttern nakrętki

die Bank –

die Banken bank

die Bänke ławki

das Wort –

die Worte słowa

die Wörter wyrazy



Inna l.m. = inne znaczenie

der Strauß

die Strauße strusie

die Sträuße bukiety

der Star

die Stare szpaki

die Stars gwiazdy

grauer Star (bez l.m.) choroba oczu zaćma

grüner Star (bez l.m.) choroba oczu jaskra



Różne rodzajniki, różne l.m.

das Band – die Bänder taśma, wstęga, tasiemka

das Band – die Bande banda

die Band – die Bands zespół muz.

der Band – die Bände tom

das Single gra pojedyncza (w tenisie itp.)

der Single singiel(ka) (człowiek żyjący samotnie)

die Single singiel (krótka mała płyta)



Laaaaange deutsche Wörter

Steuerentlastungsberatungs
vorgesprächskoalitionsrunden
vereinbarungen (68 liter)

Steuerentlastungsberatungs
vorgesprächskoalitionsrunden
vereinbarungen



-s- jako łącznik (das Fugen-s)

Lebensabend jesień życia

Lebensalter wiek

Lebensmittel artykuły spożywcze

Lebenslust ochota do życia

Lebensqualität jakość życia



Brak konsekwencji ;)

Rindfleisch wołowina

Rindvieh bydło rogate

Rindsleder skóra bydlęca

Rindsroulade rolada wołowa

Kalbfleisch cielęcina

Kalbsbraten pieczeń cielęca

Kalbsleber wątroba cielęca



Zero konsekwencji ;)

Nacht-stunde Mitternacht-s-stunde

Kauf-laune Einkauf-s-laune

Tag-träume Alltag-s-träume

Kehr-maschine Verkehr-s-maschine

Hof-tor Friedhof-s-tor

Zeit-planung Hochzeit-s-planung

Werk-zeug Handwerk-s-zeug



Najpopularniejsze pieszczotliwe 
„imiona” w niemieckim

Schatz, Schatzi

Hase

Liebling

Schnuckel, Schnucki słodziak, kochaś

Mausi

Bär, Bärchen, Bärli

Papa, Papi, Papilein

Kleiner, Kleine, Kleines



„Ładniejsze” określenia

Beitragserhöhung Beitragsanpassung

Verteuerung Preisanpassung 

Altersheim Seniorenresidenz

auf die Toilette gehen sich frisch machen

dick kräftig gebaut

künstlich naturidentisch

Mülldeponie Entsorgungspark

schwitzen transpirieren

teuer hochpreisig 

Kriegseinsatz Friedensmission



Danke schön!
Auf Wiedersehen und gute Nacht!

www.agnieszkadrummer.pl


