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Niezbędnik językowy 
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Agnieszka Gębska 

Nowe słówka 

bleiben zostawać 

brauchen potrzebować 

das Deutschland Niemcy 

das Polen Polska 

das Wasser woda 

der Arzt lekarz 

die Hilfe pomoc 

einkaufen robić zakupy 

gehen chodzić 

helfen pomagać 

heute dzisiaj 

husten Kaszleć 

kaufen Kupować 

kommen przychodzić 

liegen leżeć 

machen robić 

spazieren gehen iść na spacer 

trinken pić 

verstehen rozumieć 

was co 

wohnen mieszkać 
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Agnieszka Gębska 

Odmiana czasowników regularnych 

 

 

 

ich  - ja mach  e wir  - my mach  en

du  - ty mach  st ihr  - wy mach  t

er  - on

sie  - ona

es  - ono

mach  t
sie  - oni, one

Sie  - pan, pani
mach  en

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

machen 

robić 

Według zasady podanej w tabeli odmienia się większość czasowników. 

Ich liege. Leżę. 

Was machen Sie? Co Pan robi? 

Trinkst du Wasser? Pijesz wodę? 

Przykłady:  
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Agnieszka Gębska 

Zbuduj zdania samodzielnie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mam kaszel. 

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

Opiekunka osób starszych pochodzi z Polski.  

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

Idę do łóżka. 

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

Jesteś chory. 

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

On jest zmęczony. 

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

Idziemy do lekarza. 

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

Lekarz dzisiaj przyjdzie. 

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

On potrzebuje tabletki od lekarza. 

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

Pan jest zdrowy. 

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

Pacjentka leży w łóżku. 

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

Zrobię (pościelę) łóżko. 

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



Odcinek 3 Deutsch für Pflegekräfte    

5 
 

Agnieszka Gębska 

Które tłumaczenie jest poprawne? 

Trinken Sie Wasser? 
• Pijesz wodę? 
• Czy Pani pije wodę? 

Verstehen Sie? 
• Leży Pani? 
• Rozumie Pan? 

Ich bleibe im Bett. 
• Idę do łóżka. 
• Zostaję w łóżku. 

Hustet sie? 
• Czy ona kaszle? 
• Czy ma Pani kaszel? 

Was brauchst du? 
• Co potrzebujesz? 
• Co robisz? 

Helfen Sie dem Arzt? 
• Czy lekarz jej pomoże? 
• Pomaga Pan lekarzowi? 

Wo wohnen Sie? 
• Gdzie Pan mieszka? 
• Co Pani robi? 

Brauchen Sie Hilfe? 
• Potrzebuje Pani pomocy? 
• Czy Pani mi pomoże? 

Wohnen Sie in Deutschland? 
• Mieszka Pani w Niemczech? 
• Pochodzi Pan z Niemiec? 

 

 

Zbuduj dwa zdania z rozsypanki 

Mieszkam w Polsce. ◦ Co dzisiaj robimy?  

Ich ◦ Was ◦ wohne ◦ machen ◦ wir ◦ in Polen ◦ heute  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Agnieszka Gębska 

Idziemy na spacer. ◦ Lekarz dzisiaj przyjdzie. 

Der Arzt  ◦  Wir  ◦  gehen  ◦  kommt  ◦ heute  ◦  spazieren 

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

 

Idę na zakupy. ◦  Ona leży chora w łóżku. 

Sie ◦ Ich ◦ liegt ◦ gehe ◦ einkaufen ◦  krank  ◦  im Bett.  

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

 

Idziemy na zakupy? ◦ Pacjent ma chorobę serca. 

Der Patient ◦ Gehen ◦ hat ◦ wir ◦ eine Herzkrankheit ◦ einkaufen.  

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

 

Rozumiem Panią. ◦ Jest Pan zmęczony? 

Ich ◦  Sind ◦  Sie ◦ verstehe ◦ Sie ◦ müde?  

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

 

Co ona robi? ◦ Czy on ma gorączkę? 

Was ◦ Hat ◦ macht ◦ er ◦ sie ◦ Fieber  

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

 

Czy jest Pani u lekarza? ◦ Gdzie masz bóle? 

Sind ◦ Wo ◦ Sie ◦ hast ◦ du ◦ beim Arzt ◦ die Schmerzen 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Agnieszka Gębska 

Wpisz czasowniki we właściwej formie 

verstehe; trinken; braucht; braucht; Kommen; sind; liegt; liegt; ist; machen 

Ich ……………………….….… sie. Rozumiem ją. 

Was ………………………………… Sie? Co Pani pije? 

Was ………………………………..… Sie? Co Pani robi? 

…………………………………… Sie! Niech Pan przyjdzie! 

Wo ………………………….… die Patientin? Gdzie leży pacjentka? 

Sie ……………………….…… heute erkältet. Ona jest dzisiaj przeziębiona.  

Der Patient …………………………..… krank im Bett. Pacjent leży chory w łóżku. 

Sie ……………….….……… Schmerztabletten. Ona potrzebuje tabletek przeciwbólowych.  

Wo ……………….………….… meine Schmerztabletten? Gdzie są moje tabletki przeciwbólowe? 

Die Kranke ………………….……… eine Altenpflegerin. Ta chora potrzebuje opiekunki osób starszych. 

 

Przetłumacz samodzielnie lub odnajdź tłumaczenia 

Wo wohnen Sie?  Potrzebuje pan wody do picia? 
Was verstehen Sie nicht?  Czego pan nie rozumie? 
Haben Sie Husten?  Co to jest? 
Brauchen Sie Wasser zum Trinken? Czy ma pani kaszel? 
Kommt der Arzt noch heute?  Potrzebuje pan mojej pomocy? 
Wo sind Sie?  Czy lekarz przyjdzie jeszcze dzisiaj? 
Brauchen Sie meine Hilfe?  Gdzie Pani jest? 
Gehen wir heute zum Arzt?  Idziemy dzisiaj do lekarza? 
Sind Sie erkältet?  Co dzisiaj robimy? 
Wo haben Sie die Schmerzen?  Czy Pan jest przeziębiony? 
Was machen wir heute?  Gdzie ma pani bóle? 
Was ist das?  Gdzie pani mieszka? 
 


