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Agnieszka Gębska 

Nowe słówka 

bitte proszę 

danke dziękuję 

das Fleisch mięso 

das Gemüse warzywa 

das Obst owoce 

der Kopf głowa 

der Zahn ząb 

die Ärztin lekarka 

die Brille okulary 

die Zahnprothese proteza zębowa 

essen jeść 

etwas coś 

gut dobrze 

hören słyszeć 

ja tak 

möchte chciałby 

mögen, er mag lubić, on lubi 

nein nie 

schlecht źle 

sehen widzieć 

tragen  nosić 

untersuchen badać 

wann kiedy 

wollen, er will chcieć, on chce 
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Odmiana czasowników modalnych 

 

 

 

   wollen  möchten  mögen

ich  will  möchte  mag

du  willst  möchtest  magst

er/ sie/es  will  möchte  mag

wir  wollen  möchten  mögen

ihr  wollt  möchtet  mögt

sie  wollen  möchten  mögen
 

Uzupełnij tłumaczenia 

lubię ……...…. mag 

chciałbym ich …………..….….  

chcę ………………………. 

chcielibyśmy …………. möchten 

lubimy wir ……………….. 

chcemy ……………….……. 

czy chcecie …………... ihr 

czy chcielibyście ………..…. ihr 

czy lubicie ……………..……. 

 
czy lubisz …………………. du 

czy chciałbyś …………….…….  

czy chcesz ……………..…….  

 

czy lubicie ………………….  

czy chciałaby pani ………………….  

on chce ……………….……. 

Co chcesz teraz robić? 

Was …………………. du jetzt …………………. ? 

Kiedy chcielibyście mnie odwiedzić? 

Wann ……………………… mich ………..……….? 

Czy lubi pan sernik? 

………………………. Sie Käsekuchen? 
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Uzupełnij tłumaczenia 

Fleisch; du; Er; er; die Ärztin; Sie; Ich; Was; Wann; heute; gut; gehen; Tragen; gesund; trinken; 
möchte  

……………….… Sie  ……………..….. essen?    Chciałby Pan coś zjeść? 

……………………. Sie eine Zahnprothese?     Czy nosi Pani protezę zębową? 

Magst ………………….… Obst?    Czy lubisz owoce? 

Hören ……………………. mich?    Czy Pani mnie słyszy? 

……………………… sehe Sie nicht …………….………… .    Nie widzę Pana dobrze. 

Möchten Sie ……………………..……. essen?    Chciałaby Pani zjeść mięso? 

………………….…… möchte Wasser …………………..…..… .    On chciałby napić się wody. 

………………..……. wollen Sie ………………..…….. machen?    Co chce Pani dzisiaj robić?  

……………………..… möchte ………………………. essen?    Kiedy on chciałby jeść? 

Wann kommt ……………………….… ?    Kiedy przyjdzie lekarka? 

Ich ………………….……. spazieren ………………..…..… .    Chciałbym pójść na spacer. 

Ich will ………………….……….. sein.    Chcę być zdrowy. 

 

Które tłumaczenie jest poprawne? 

Haben Sie Zahnschmerzen? 
• Czy bolą Pana zęby? 
• Czy ma Pani protezę zębową? 

 
Ich möchte meine Brille haben. 

• Chciałabym mieć swoje okulary. 
• Czy ma Pani moje okulary? 

 
Was willst du kaufen? 

• Co trzeba kupić? 
• Co chcesz kupić? 

 
Ich bitte Sie um Hilfe. 

• Potrzebuję pomocy. 
• Proszę Panią o pomoc. 
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Wir gehen ins Bett.  
• Idziemy do łóżka. 
• Jakie jest Pani łóżko? 

 
Wann wollen Sie kommen? 

• Kiedy Pani chce przyjść? 
• Gdzie chce Pani iść? 

 
Ich möchte Sie untersuchen. 

• Ta Pani chciałaby się zbadać. 
• Chciałabym Panią zbadać. 

 
Sind Sie wach? 

• Czy się Pani obudziła? 
• Czy Pani się umyła? 

 
Kaufen Sie heute viel Gemüse! 

• Niech Pani kupi dzisiaj dużo warzyw! 
• Niech Pani je dużo warzyw! 

 
Sind Sie müde? 

• Czy ona jest chora? 
• Czy Pan jest zmęczony? 

 
Gemüse ist gesund. 

• Warzywa są zdrowe. 
• Owoce to samo zdrowie. 

 

Zbuduj samodzielnie zdania z podanych elementów. 

Chciałbym coś zjeść.; Dziękuję za Pana pomoc.; To jest zdrowe.; Co on chciałby dzisiaj zjeść?; Lekarka 
bada Pacjentkę.; Gdzie leżą moje okulary?; On chciałby napić się wody.; Kiedy idzie Pan do łózka?; 
Lubię owoce. 

Ich ◦ Ihre Hilfe ◦ danke für. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Das ◦ gesund ◦ ist. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Obst ◦ Ich ◦ mag. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

möchte ◦ Ich ◦ essen ◦ etwas. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Die Ärztin ◦ die Patientin ◦ untersucht. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

möchte ◦ Wasser ◦ Er ◦ trinken. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

meine Brille ◦ liegt ◦ Wo ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Was ◦ heute ◦ er ◦ möchte ◦ essen? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Sie ◦ Wann ◦ ins Bett ◦ gehen ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Zbuduj samodzielnie pytania z podanych elementów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Czy ma Pan bóle głowy?   ………………………………………………………………………………………………………………….. 

- Czy Pan dobrze widzi w tych okularach?   ………………………………………………………………………………………….. 

- Czy Pan je warzywa?    ………………………………………………………………………………………………………………………. 

- Czy potrzebuje Pan swoją protezę zębową?   …………………………………………………………………………………….. 

- Czy Pan nosi okulary?   ………………………………………………………………………………………………………………………. 

- Czy lubi Pan tę lekarkę?   …………………………………………………………………………………………………………………… 

- Czy idzie Pan pospacerować?   …………………………………………………………………………………………………………… 

- Czy chce Pan iść?   …………………………………………………………………………………………………………………………….. 


