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arbeiten pracować

Auf Wiedersehen! Do widzenia! 

bitten um prosić o

Buch (das), die Bücher książka, książki 

danken für dziękować za

Hallo! Cześć! (na powitanie) Hallo! Cześć! (na powitanie) 

Haus (das), die Häuser dom, domy

kein (nicht ein) nie, żaden 

Lehrer (der), die Lehrer

Lehrerin (die), die Lehrerinnen 

nauczyciel

nauczycielka 

Mutter (die), die Mütter matka, mama 

Name (der), die Namen nazwisko, imię 

nicht nie

Tag (der), die Tage; Guten Tag! dzień, doba; Dzień dobry! 

Tschüss! Cześć! (na pożegnanie) 

Vater (der), die Väter ojciec, tata 

wer kto 



der, der, diedie, , dasdas to rodzajniki to rodzajniki określoneokreślone

einein, , eineeine toto rodzajniki rodzajniki nieokreślonenieokreślone

die Fraudie Frau

der Mannder Mann

das Kinddas Kind
der der ArtikelArtikel -- rodzajnikrodzajnik

Jeśli rzeczownik wymieniamy pierwszy raz i jest bliżej nieznanyJeśli rzeczownik wymieniamy pierwszy raz i jest bliżej nieznany, , używamy rodzajnikaużywamy rodzajnika
nieokreślonegonieokreślonego..

RodzajnikRodzajnik derder oznacza rodzaj oznacza rodzaj męskimęski..
RodzajnikRodzajnik diedie oznacza rodzaj oznacza rodzaj żeński żeński lublub liczbę mnogąliczbę mnogą..

RodzajnikRodzajnik dasdas oznacza rodzaj oznacza rodzaj nijakinijaki..
RodzajnikRodzajnik diedie oznacza rodzaj oznacza rodzaj żeński żeński lublub liczbę mnogąliczbę mnogą..

RodzajnikRodzajnik dasdas oznacza rodzaj oznacza rodzaj nijakinijaki..

Odpowiednikami rodzajnika nieokreślonego Odpowiednikami rodzajnika nieokreślonego einein są rodzajniki określone: są rodzajniki określone: derder i i dasdas..

Odpowiednikiem rodzajnika nieokreślonego Odpowiednikiem rodzajnika nieokreślonego eineeine jest rodzajnik określony jest rodzajnik określony diedie..
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Das ist … Lehrer. … Lehrer ist mein Vater. … ist nett.
To jest nauczyciel. Ten nauczyciel jest moim tatą. On jest miły.

Das ist … Uhr. … Uhr ist nicht neu. … ist alt.
To jest zegarek. On nie jest nowy. On jest stary.To jest zegarek. On nie jest nowy. On jest stary.

Das ist … Buch. … Buch ist nicht alt. … ist neu.
To jest książka nie jest stara. Ona jest nowa.

Das sind Lehrerinnen. … Lehrerinnen arbeiten hier. … sind nett.
To są nauczycielki. Te nauczycielki tutaj pracują. One są miłe.

jakiś, jakaś, jakieś ten, ta, tojakiś, jakaś, jakieś

(bliżej nieznane) 

ten, ta, to

(już znane) 

ein Lehrer der Lehrer er - on

eine Uhr die Uhr sie - ona

ein Buch das Buch es - ono

Lehrerinnen die Lehrerinnen sie - one



Hallo

Tschüss

dankedie

nein
die Mutter

bitte

er

der

nein

wer

Guten Tag!

ihr er

deinwas

wer

Auf Wiedersehen!

ihr



� Kto to jest? … … …? 

�To jest moja mama. … … … . 

�Ile ona ma lat? … … …?

�Kto to jest? … … …? 

Wer ist meine Mutter

Wer ist das

Wie alt ist das

Wie ist sie

�Co to jest? … … …? 

�To są książki. … … … . 

Czy to są twoje książki? 

�Kto to jest? … … …? 

�To jest twoja nauczycielka. … … … . 

�Jak ona się nazywa? … … …?

Was sind das

Das sind deine Bücher

Wie ist sie

Das ist sie

Das heißt deine Lehrerin

To są książki. … … … . 

�Czy to są twoje książki? … … …?

�Co to jest? … … …? 

�To są zegarki. … … … . 

�Skąd masz te zegarki? … … … ?

Das sind deine Bücher

Sind ist Bücher

Was ist Uhren

Das hast du das

Woher das die Uhren



Ist das ein Auto?

Nie, to nie jest samochód. Nein das ist … Auto. 

Ist das dein Hotel? 

Nie, to nie jest mój hotel. Nein, das ist … … Hotel. 

Sind das Lehrerinnen? 

Nie to nie są nauczycielki. Nein, das sind … Lehrerinnen. 

Ist das Polen? Ist das Polen? 

Nie, to nie jest Polska, to są Niemcy. Nein das ist … Polen, das ist Deutschland. 

Ist das meine Uhr? 

Nie to nie jest twój zegarek, to jest mój zegarek. Nein, das ist … … Uhr. Das ist meine Uhr. 

Sind das deine Computer? 

Nie, to nie są moje komputery.Nein, das sind … … Computer. 

Ist das eine Lehrerin? Ist das eine Lehrerin? 

Nie, to nie jest nauczycielka. Nein, das ist … Lehrerin. 

Ist das Deutsch? 

Nie, to nie jest niemiecki. Nein, das ist … Deutsch. 

Ist das die Nummer?

Nie, to nie jest ten numer. Nein, das ist … … Nummer.

ein Auto? � Nein, kein Auto

___ Autos? � Nein, keine Autos

mein Auto? � Nein, nicht dein Auto

das Auto?  � Nein, nicht das Auto





�Kto to jest? … … …? 

�To jest mój tata. … … … . 

� On jest miły. … … … .

� Kto to jest? … … …? 

Wer ist mein Vater

Wer ist nett

Das ist das

Das ist das

� Co to jest? … … … ? 

� To jest mój dom. … … … . 

Mieszkasz tutaj? 

� Kto to jest? … … …? 

�To jest nauczyciel. … … … . 

� Czy to jest twój nauczyciel?  … … … ?

Das ist das

Er ist dein Lehrer

Ist das ein Lehrer

Was ist ein Auto

Was ist mein HausTo jest mój dom. … … … . 

�Mieszkasz tutaj? … … …?

� Co to jest? … … …? 

�To jest samochód. … … … . 

�Czy to jest twój samochód? … … … ?

Was ist mein Haus

Das ist das

Das ist das

Ist du hier

Wohnst das dein Auto







Vater

Bus

Lehrer

Bank

Halle

Mutter

Uhr

Haus

Buch

Auto

Bücher

Häuser

Lehrerinnen

ein

mein

dein

eine

meine

deine

ein

mein

dein

meine

deine

keine

dasdieder die

dein

kein

deine

keine

dein

kein

keine

er sie es sie

nie książki – … …moja mama – … Mutter

twoje domy – deine …nie bank – keine …

mój zegarek – … …

nie dom – kein Haus

twój tata – … …

moje nauczycielki – … …

mój samochód – … …

twoja książka – … …

mój autobus – … …

nie nauczyciel – … Lehrer





Wie heißt du?
……………………………?

Ich heiße … Nazywam się … 

Wie ist dein Name? Mein Name ist … Nazywam się …

Nawiązywanie rozmowy.

Wie ist dein Name?
……………………………?

Mein Name ist …

Wer bist du?
……………………………?

Ich bin … Jestem …

Wo wohnst du?
……………………………?

Ich wohne in … Mieszkam w …

Woher kommst du?
……………………………?

Ich komme aus … Pochodzę z …

……………………………?

Was machst du?
……………………………?

Ich mache …, lerne, arbeite … robię …, uczę się, 

pracuję …

Verstehst du mich?
………………….. mnie?

Ja, ich verstehe dich. Tak, rozumiem cię.

Nein, ich verstehe dich nicht. Nie, nie rozumiem cię. 
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orzeczenie podmiot reszta zdania tłumaczenie

Sprichst du Deutsch? (Czy)mówisz po niemiecku?

VerstehtVersteht ihrihr das?das?

Czy wy to rozumiecie?Czy wy to rozumiecie?
Budowanie pytań

Pytania o rozstrzygnięcie:  (Uwaga! Nie ma słówka czy)

słówko pytające orzeczenie podmiot reszta zdania tłumaczenie

Sprichst du Deutsch? (Czy)mówisz po niemiecku?

Arbeiten Sie hier? Czy pan tu pracuje?

Kommt ihr aus Polen? Czy pochodzicie z Polski?

Pytania o szczegóły:

Woher kommst du? Skąd pochodzisz?

Wer ist das? Kto to jest? (pytanie o podmiot)

Wo arbeitet deine Mutter? Gdzie pracuje twoja mama?

Was macht ihr hier? Co robicie tutaj? 
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Du lernst Deutsch. Czy uczysz się niemieckiego? … … … ?

Er versteht kein Deutsch. Czy on nie rozumie niemieckiego? … … … ?

Das ist mein Lehrer. Czy to jest twój nauczyciel? … … … ?

Meine Mutter lernt Deutsch. Czy twoja mama uczy się niemieckiego? … … … ?

Sie wohnen hier. Czy oni tu mieszkają? … … … ?

Du kommst aus Deutschland. Skąd ty pochodzisz? … … … ?Du kommst aus Deutschland. Skąd ty pochodzisz? … … … ?

Sie arbeitet in Polen. Gdzie ona pracuje? … … … ?

Er heißt Müller. Jak on się nazywa? … … … ?

Ich bin hier. Gdzie jesteś? … … … ?

Sie wohnen hier. Kto tu mieszka? … … … ?



Uczę się niemieckiego. 

Cześć! (na pożegnanie)  Cześć! (na pożegnanie)  

Dzień dobry! 

Jak się nazywasz?  

Skąd pochodzisz? 

Uczymy się 7 lat niemieckiego. Uczymy się 7 lat niemieckiego. 

Pracujesz w Polsce? 

Uczycie się niemieckiego? 





Łatwe! ☺
Gdzie…………? 

………………..…? 

………………..… .………………..… .

………………..…? 

………………..… .

………………..… .

………………..…? ………………..…? 

………………..…? 

………………..…?



Gdzie mieszkasz? 

Skąd pochodzicie?

Mieszkam w Polsce. 

Łatwe! ☺

Mieszkam w Polsce. 

Gdzie pracujecie? 

Mamy nowy dom. 

Pochodzę z Niemiec.  

Szukasz swoich książek? Szukasz swoich książek? 

Jesteś nauczycielką?

Czy ma pani hotel w Niemczech?



arbeiten pracować

Auf Wiedersehen! Do widzenia! 

bitten prosić

Buch (das), die Bücher książka 

danken für dziękować za

Hallo! Cześć! Hallo! Cześć! 

Haus (das), die Häuser dom

kein (nicht ein) nie, żaden 

Lehrer (der), die Lehrer

Lehrerin (die), die Lehrerinnen 

nauczyciel

nauczycielka 

Mutter (die), die Mütter matka, mama 

Name (der), die Namen nazwisko, imię 

nicht nie

Tag (der), dieTage; Guten Tag! dzień, doba; Dzień dobry! 

Tschüss! Cześć! (na pożegnanie) 

Vater (der), die Väter ojciec, tata 

wer kto 


