


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



(das) Reisefieber
Rajzefiber



der Urlaub – wann und wie lange?

• Wie viel Urlaub hast du? Ile masz urlopu?

• Wie viele Tage Urlaub hast du? Ile masz dni urlopu?

• Ich habe vier Wochen Urlaub. Mam cztery tygodnie urlopu.

• Ich habe 20 Tage Urlaub. Mam 20 dni urlopu.

• Wann hast du Urlaub? Kiedy masz urlop?

• Im August. W sierpniu.



sich erholen – odpoczywać

• Ich erhole mich. Ich muss mich erholen.

• Du erholst dich. Du musst dich erholen.

• Er erholt sich. Er muss sich erholen.

• Sie erholt sich. Sie muss sich erholen.

• Wir erholen uns. Wir müssen uns erholen.

• Ihr erholt euch. Ihr müsst euch erholen.

• Sie erholen sich. Sie müssen sich erholen.



Wir fliegen…

• nach Italien

• nach Kroatien

• nach Spanien

• nach Bulgarien

• nach Ägypten

• in die Türkei

• in die Dominikanische Republik



fahren… fliegen…

• mit dem Auto samochodem

• mit der Bahn koleją

• mit dem Zug pociągiem

• mit dem Flugzeug samolotem

• mit dem (Reise)Bus autokarem



Wohin?

• ans Meer nad morze

• an einen Strand na plażę

• in die Sonne na słońce

• ins Gebirge / in die Berge w góry

• an einen See nad jezioro

• in einen Wald do lasu



Przykładowe rodzaje urlopów

• Sommerurlaub letni

•Auslandsurlaub zagraniczny

•Erholungsurlaub wypoczynkowy

• Erlebnisurlaub „z przeżyciami”

• Aktivurlaub aktywny

• Abenteuerurlaub przygodowy

• Wanderurlaub wędrowniczy

• Familienurlaub rodzinny

• Badeurlaub kąpielowy

• Traumurlaub wymarzony



Essen und trinken (die Verpflegung)

• ohne Verpflegung bez wyżywienia

• eigene Verpflegung wyżywienie własne

• Frühstück śniadanie

• Halbpension śniadanie + obiadokolacja

• Vollpension całodzienne utrzymanie (3 posiłki)

• All inclusive wszystko zawarte w cenie



das Gepäck – bagaż

• das Handgepäck bagaż podręczny

• das Gepäckstück sztuka bagażu

• der Koffer walizka, kufer

• der Kofferraum bagażnik

• das Gepäck aufgeben zdać bagaż

• die Gepäckausgabe wydawanie bagażu 



Formalitäten – formalności

• die Ankunft / die Anreise przyjazd

• die Abreise wyjazd

• einchecken zameldowanie

• auschecken wymeldowanie

• die Sicherheitskontrolle kontrola bezpieczeństwa



das Übernachten – nocowanie

• die Unterkunft zakwaterowanie 

• das Einzelzimmer pokój jednoosobowy

• das Doppelzimmer pokój dwuosobowy

• das Dreibettzimmer pokój trzyosobowy

• das Appartement apartament

• das Familienzimmer pokój rodzinny

• der Bungalow bungalow

• das Ferienhaus domek letniskowy



Was machen wir vor dem Urlaub?

• Reiseziele recherchieren zbierać informacje o celach podróży

• die beste Reisezeit finden znaleźć najlepszy czas na podróż

• Angebote vergleichen porównać oferty

• Bewertungen lesen czytać opinie innych

• Wettervorhersage prüfen sprawdzać prognozę pogody

• Urlaub beantragen złożyć wniosek o urlop

• Hotel und Flüge buchen rezerwować hotel i loty

• Sonnencreme usw. kaufen kupować krem do opalania itd…

• Koffer packen pakować walizki



Was machen wir im Urlaub?

• ausschlafen wysypiać się

• am Strand liegen leżeć na plaży

• im Meer baden kąpać się w morzu

• sich sonnen/ sich bräunen opalać się

• den Ort besichtigen zwiedzać miejscowość

• Fotos machen robić zdjęcia

• Regionales essen jeść miejscowe jedzenie

• Museen besuchen zwiedzać muzea

• Geld ausgeben wydawać pieniądze



Was machen wir nach dem Urlaub?

• Briefkasten leeren opróżniać skrzynkę pocztową

• Wäsche waschen robić pranie

• einkaufen robić zakupy

• Fotos anschauen oglądać zdjęcia

• erzählen opowiadać



Am Strand

• schwimmen / baden pływać/kąpać się

• das Badetuch ręcznik kąpielowy

• der Sand piasek

• eine Sandburg bauen budować zamek z piasku

• die Steine kamienie

• die Muscheln muszelki

• (hohe) Wellen (wysokie) fale



Am Strand

• lesen czytać

• der Badeanzug kostium kąpielowy

• der Bikini bikini

• die Badehose kąpielówki

• die Taucherbrille okulary do nurkowania

• die Strandbar bar na plaży



Opalanie – sich sonnen / sich bräunen

• die Sonnencreme auftragen smarować się kremem do opalania

• der Sonnenschutzfaktor filtr ochronny

• der Sonnenhut kapelusz od słońca

• die Sonnenbrille okulary przeciwsłoneczne

• der Sonnenschirm parasol od słońca

• die Sonnenbräune opalenizna

• der Sonnenbrand oparzenie słoneczne



Am Pool – przy basenie

• der (Swimming)Pool basen

• der Liegestuhl leżak

• das Planschbecken brodzik

• der Schwimmreifen kółko do pływania (nadmuchiwane)

• die Schwimmflügel nadmuchiwane rękawki (skrzydełka)

• die Badeschlappen
die Badelatschen klapki kąpielowe

• die Flip-Flops japonki



der Ausflug – wycieczka

• die Sehenswürdigkeiten zabytki, rzeczy warte obejrzenia

• einen Städtetrip machen zrobić wycieczkę do miasta

• die Stadt besichtigen zwiedzić miasto

• Geld wechseln wymieniać pieniądze

• fremde Währung obca waluta

• die Kreditkarte karta kredytowa

• ein Auto mieten wypożyczyć samochód

• Souvenirs / Mitbringsel kaufen kupić pamiątki



Nie tylko samolot…
• eine Backpacking – Tour machen

urządzić wycieczkę z plecakiem

• die Fahrradtour wycieczka rowerowa

• eine Busreise machen jechać na wycieczkę autokarową

• das Camping kempingowanie

• der Campingurlaub urlop kempingowy

• der Campingwagen kamper 

• die Campingausrüstung wyposażenie kempingowe

• zelten obozować pod namiotem

• das Zelt namiot



Wszystkie pozycje Wydawnictwa AD



Kolejny bezpłatny webinar: 4 września

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

Niesamowite ciekawostki języka 
niemieckiego, o których nie miałaś/eś 
pojęcia



Następny bezpłatny wykład:

niedziela 4 września, godz. 20.00:

OGARNIJ NIEMIECKI!
a po nim specjalny webinar dla posiadaczy pakietów L/XL 

godz. 21.30

4
Sonntag

September



Bardzo
dziękuję 

za uwagę ☺

www.AgnieszkaDrummer.pl

4
Sonntag

Do zobaczenia: 4 września!

September




