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anrufen, er ruft … an; Anruf (der), die Anrufe dzwonić;  rozmowa telefoniczna

Apfel (der), die Äpfel jabłko, jabłka

Banane (die), die Bananen banan, banany

Bauch (der), die Bäuche brzuch, brzuchyBauch (der), die Bäuche brzuch, brzuchy

Birne (die), die Birnen; die Glühbirne gruszka; żarówka

bei; vorbei (sein); an + (Dat) vorbei gehen u, przy, obok; minąć; obok kogoś czegoś (np. przejść, przejechać) 

etwa około

fast prawie

fliegen;  Flug (der) latać; lotfliegen;  Flug (der) latać; lot

gegen przeciw, około

Herz (das), die Herzen serce, serca

Karte (die), die Karten; Landkarte (die) karta, karty; mapa

Kirsche (die), die Kirschen wiśnia, wiśnie



Kopf (der), die Köpfe głowa, głowy
Mitte (die), die Mitten środek, centrum, środki, centra

müde – müder – am müdesten zmęczony, bardziej zmęczony, najbardziej zmęczonymüde – müder – am müdesten zmęczony, bardziej zmęczony, najbardziej zmęczony
nie nigdy

Ohr (das), die Ohren ucho, uszy
reich – reicher – am reichsten bogaty, bogatszy, najbogatszy

rufen wołać, krzyczeć;
schlank – schlanker – am schlanksten szczupły, szczuplejszy, najszczuplejszy

Schmerz (der ), die Schmerzen ból, bóle
studieren, Studium (das), -- studiować; studia

Temperatur (die), die Temperaturen temperatura , temperatury
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Temperatur (die), die Temperaturen temperatura , temperatury
voll – voller – am vollsten pełny, pełniejszy, najpełniejszy

wehtun , es tut weh boleć. boli
Wort (das), die Wörter, die Worten słowo, słówka, słowa



• Doskonalenie umiejętności komunikacji:

� Układanie zdań z rozsypanych elementów

� Uzupełnianie zdań o brakujące elementy

� Przyporządkowywanie odpowiedzi do pytań

• Opisywanie dolegliwości 

So viel auf einmal!?

• Opisywanie dolegliwości 

� Czasownik wehtun - boleć w połączeniu z zaimkami osobowymi w Dativ-ie

� Użycie rzeczownika Schmerz - ból

• Zaimki osobowe Akkusativ – odmiana, użycie

• Użycie w pytaniach zaimków pytających: wo - gdzie, wohin - dokąd, woher - skąd

• Liczebniki porządkowe (powtórzenie) – układanie owoców w kolejności• Liczebniki porządkowe (powtórzenie) – układanie owoców w kolejności

• Tryb rozkazujący - rozkazy typu Mach das! - Zrób to!

• Różnica w użyciu wyrazów: Uhr - zegarek, godzina, Stunde - godzina, Zeit - czas

• Powtórzenie wybranych zaimków pytających

• Ćwiczenie usprawniające rozumienie ze słuchu



fast immer
Gehst du zu Fuß?

Voller Bauch studiert nicht gern.

Hast du etwas gegen mich?

Ruf noch einmal!

Sind die Schmerzen schon vorbei?

Guten Flug!

Voller Bauch studiert nicht gern.

Ich rufe dich an.

Sind die Schmerzen schon vorbei?

Komm bei mir vorbei!

Heute spielt Deutschland gegen Polen. Wie ist die Temperatur morgen?

Ich habe das letzte Wort.

Wer steht in der Mitte?Stell dich in die Mitte!

Unsere Liebe ist schon vorbei.Wohin fliegst du in den Urlaub?



ich – Bahnhof – am – vorbei – Soll – gehen?Czy mam minąć dworzec?

morgen – Wie – das Wetter – ist?Jaka jest jutro pogoda?

ihr – fliegt – Wohin – im Winter?Gdzie lecicie zimą?

den Anruf – du – Wartest – auf?Czekasz na telefon?

du – hast – Von wem – das Kochbuch?Od kogo masz tę książkę kucharską? du – hast – Von wem – das Kochbuch?Od kogo masz tę książkę kucharską? 

kommen – wir – Wie – zur Bank?Jak dojdziemy do banku?
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Jesteś zmęczony, czy cię coś boli?

Bist – du – tut – dir – müde – oder – weh – etwas?



Haben Sie Herzschmerzen?
Ja, mein Herz … mir weh.

Tak, boli mnie serce.

Hat Ihre Tochter Zahnschmerzen?
Ja, der Zahn … … weh.

Tak, boli ją ząb.

Haben Sie (Pl.) Augenschmerzen?
Ja, die Augen tun … weh.

Tak, bolą nas oczy.

wehtun + Dativ - boleć
Uzupełnij tłumaczenia.

Hast du Ohrenschmerzen?
Ja, die Ohren … … weh.

Tak, uszy mnie bolą.
Hat dein Sohn Kopfschmerzen?

Nein, der Kopf … … nicht weh. Er hat Zahnschmerzen.
Nie, głowa go nie boli. Jego boli ząb.

Hat deine Mutter Bauchschmerzen?
Ja, der Bauch … … weh.

Tak ją boli brzuch.
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Hast du jetzt Poposchmerzen?
Nein, der Popo … … nicht weh. Ich habe keine … und … … gut.

Nie, pupa mnie nie boli. Nie mam żadnych bólów i czuję się  dobrze.

Ein Zahn tut 
mir dir ihm ihr uns euch ihnen Ihnen weh.

Viele Zähne tun



Wann rufst du mich an?

Ist es immer noch windig?
Nie, ich habe keine Zeit, um dich anzurufen.

Ist es immer noch windig?

Fühlst du dich schon besser?

Wie ist das Wetter morgen?

Von wem hast du das Kochbuch?

Nie, ich habe keine Zeit, um dich anzurufen.

Siehst du nicht? Sie liegt auf dem Bett.

Von wem hast du das Kochbuch?

Wo ist meine neue Landkarte von Europa? 

Entschuldigung, wie kommen wir zur Bank?



Użyj Akkusativ po:

Nominativ 

wer? kto? was? co? 
ich du er sie es wir ihr sie Sie

Akkusativ 

wen? kogo? was? co?
mich dich ihn sie es uns euch sie Sie

Hört ihr
mich nicht?

… mich – dla mnie 

… uns – bez nas 

… … – przeciw niemu

… … – bez niej

… … – dla ciebie

… …? – bez kogo?

Użyj Akkusativ po:
um - o

für - dla
ohne - bez

gegen - przeciw 

Użyj Akkusativ po czasownikach, odpowiadających 
na pytanie kogo? co?

Ich sehe … . - Widzę was. 

Fragt ihr …? - Pytacie nas?

Küss … bitte! – Pocałuj mnie proszę!

Brauchst du … noch?– Czy jeszcze nas potrzebujesz?

Halt … fest! – Trzymaj mnie mocno!

Wir rufen … heute an! – Dzisiaj do pani zadzwonimy.www.niemiecki.cowww.niemiecki.co

Użyj Akkusativ po czasownikach, odpowiadających 
na pytanie kogo? co?

np.: hören - słuchać, fragen - pytać, 
brauchen - potrzebować , küssen - całować …



u mnie ona bez nas pani dla niego bez niej do was ona dla pana

nigdy więcej teraz już jeszcze nie lepiej nie teraz lub nigdy od czasu do czasu

prawie wszyscy już wszystko Czy są wszyscy? nic dla wszystkich Czy to wszystko? wszystko dobrze

druga minęła od dwóch godzin dłużej niż dwie godziny o drugiej od drugiej 

godziny

około dwóch godzin



On pochodzi z bogatego domu. Er kommt aus einem reichen Haus.

Czy to twoje ostatnie słowo? Ist das dein letztes Wort?

Dziecko woła o pomoc. Das Kind ruft um Hilfe.

Nasza miłość minęła. Unsere Liebe ist vorbei.

Dla Ciebie musi zawsze świecić słońce.

Gdzie leżą karty? Wo liegen die Karten? 

Znajdziesz w niedzielę czas, żeby do mnie zadzwonić?

Findest du am Sonntag Zeit, um mich anzurufen?

Dla Ciebie musi zawsze świecić słońce.

Für dich muss immer die Sonne scheinen. 



Zaimki pytające kierunku i miejscawoher
skąd

wohin
dokąd

wo
gdzie

kommen – przybywać

woher?

gehen – iść

wohin?

sein – być

Wo? 

Gdzie, w zdaniach z czasownikami oznaczającymi ruch tłumaczymy: wohin
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Woher kommst du? – Skąd pochodzisz (przybywasz)?

Wohin gehst du? – Gdzie (Dokąd) idziesz?

Wo bist du? – Gdzie jesteś?

Gdzie, w zdaniach z czasownikami oznaczającymi ruch tłumaczymy:

Skąd tłumaczymy: 

Gdzie, w zdaniach z czasownikami oznaczającymi spoczynek tłumaczymy: Wo

wohin

woher



Jaki zaimek pytający  wo czy wohin
pasuje do następujących czasowników?

bleiben

wohnen

wo?
wohin?

gehen

hängen

sein

Woher soll ich 

das wissen?

fahren

stehen

fliegen

sein
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Jakie pytania ułożysz z podanych elementów?

Zacznij  od wo, wohin lub woher.

Sie - fahren 

das Buch - liegen

Er - kommen

das - ihr - wissen

jetzt - du - sein

die Lampe - hängen

wir - sollen - sich setzen

du - liegen

das Bild - aufhängen - er  
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Der erste Apfel ist rund und rot. 

Die zwei letzten Äpfel sind groß und grün. 
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Die zwei letzten Äpfel sind groß und grün. 

Zwischen der Birne und dem mittleren Apfel liegt eine Banane. 

Die Kirschen liegen rechts von dem kleinsten Apfel. 

Rechts neben dem roten Apfel ist die süße Birne. 



machen Du machst das nicht. 

… das!

Ty tego nie robisz.             

Rób to!

arbeiten Du arbeitest nicht.

…!

Ty nie pracujesz.                  

Pracuj!

Wyjątki:

Du bist nicht nett. 

Sei nett!

Du hast heine Zeit!

Hab Zeit!

helfen Du hilfst mir nicht.

… mir!

Nie pomagasz mi.                 

Pomóż mi!

anrufen Du rufst mich nicht an.

… mich …!

Nie dzwonisz do mnie.    

Zadzwoń do mnie!

fahren Du fährst zu schnell.

… langsamer!

Jedziesz za szybko.             

Jedź wolniej!
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… langsamer! Jedź wolniej!

sich waschen Du wäschst dich nicht.

… dich!

Nie myjesz się.          

Umyj się!

Tryb rozkazujący

Aby utworzyć rozkaz do du należy odmienić czasownik, następnie skreślić du i końcówkę –st

Czasowniki nieregularne, w których następuje zamiana a na ä, tracą w trybie rozkazującym przegłos. 

w
w

w
.n

ie
m

ie
ck

i.c
o



Mam dużo czasu.

Która jest godzina? 

Die Uhr – godzina (punkt czasowy), zegarek

Die Stunde – godzina (upływ czasu)

Die Zeit - czas

Ich habe viel … .Ich weiß das!

Dochodzi dziewiąta.

Przyjdę za trzy godziny.

Ile masz jeszcze czasu? 

Masz na to (dafür)godzinę. 

Geht deine … nach?

Ich komme in drei … .
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Masz na to (dafür)godzinę. 

Czy twój zegarek się późni?

Jeszcze godzina i bóle miną.

Dwie godziny już dawno (längst) minęły. 

Wie spät ist es? – Wie viel … ist es?

Ich komme in drei … .
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gehst du aus?

Wo

Wann

liegt meine Uhr? 

Stunden am Tag arbeitest du?

tut dir der Bauch weh? 

Schon etwa drei Stunden.

isst du keine Kirschen mehr?

steht der kommische Mann vor deinem Haus?

Ich weiß nicht, liegt sie nicht auf deinem Nachttisch?



Nie rozumiesz mnie?

Wydaje się, że on śpi.

Deutschlernen 
macht Spaß!

Verstehst du mich nicht?

Er scheint zu schlafen.

Było minęło.

Czy u was świeci słońce i już nie pada?

Co robisz dzisiaj około jedenastej?

Kup dwie żarówki. Kauf zwei Glühbirnen.

Vorbei ist vorbei

Was machst du heute gegen elf Uhr?

To wszystko na dzisiaj.

Czy u was świeci słońce i już nie pada?
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Scheint es bei euch die Sonne, und es regnet nicht mehr?

Das ist alles für heute.



anrufen, er ruft … an; Anruf (der), die Anrufe dzwonić;  rozmowa telefoniczna

Apfel (der), die Äpfel jabłko

Banane (die), die Bananen banan

Bauch (der), die Bäuche brzuch

Birne (die), die Birnen; die Glühbirne gruszka; żarówkaBirne (die), die Birnen; die Glühbirne gruszka; żarówka

bei; vorbei (sein); an + (Dat) vorbei gehen u, przy, obok; minąć; obok kogoś czegoś (np. przejść, przejechać) 

etwa około

fast prawie

fliegen;  Flug (der) latać, lot

gegen przeciw, okołogegen przeciw, około

Herz (das), die Herzen serce

Karte (die), die Karten; Landkarte (die) karta; mapa 

Kirsche (die), die Kirschen wiśnia

Kopf (der), die Köpfe głowa



Mitte (die), die Mitten środek, centrum

müde – müder – am müdesten zmęczony

nie nigdy

Ohr (das), die Ohren uchoOhr (das), die Ohren ucho

reich – reicher – am reichsten bogaty

rufen wołać, krzyczeć;

schlank – schlanker – am schlanksten szczupły

Schmerz (der ), die Schmerzen ból

studieren, Studium (das) studiować
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studieren, Studium (das) studiować

Temperatur (die), die Temperaturen temperatura

voll pełny

wehtun , es tut weh boleć. boli

Wort (das), die Wörter, die Worten słowo, słówka, słowa


