


 

Lekcja 1: zaimki dzierżawcze niemiecki

Das ist mein Keks!/ To moje ciastko!  – „mein“ to właśnie przykład zaimka dzierżawczego. W
tej lekcji dowiesz się najważniejszych informacji na temat zaimków dzierżawczych w
języku niemieckim.

Zaimki dzierżawcze niemiecki: co należy wiedzieć?
Zaimki dzierżawcze niemieckie to takie słowa jak : mein, dein, unser, euer/ mój, twój,
nasz, ich etc. Każda osoba ma swój własny zaimek dzierżawczy. Zaimki dzierżawcze
występują przez rzeczownikiem i wyrażają przynależność:

Das ist meine Schokotorte./ To jest mój tort czekoladowy.
Das ist deine Schokotorte./ To jest twój tort czekoladowy.

Zaimek
osobowy

Zaimek
dzierżawczy Przykład

ich mein (mój) Mein Hund heißt Miecio./ Mój pies nazywa się
Miecio.

du dein (twój) Wie heißt dein Hund?/ Jak nazywa się twój pies?

er,es sein (jego) Sein Hund heißt auch Miecio./ Jego pies też
nazywa się Miecio.

sie ihr (jej) Wie heißt ihr Hund?/ Jak nazywa się jej pies?

wir unser (nasz) Polen ist unser Heimat. / Polska jest naszą
ojczyzną.

ihr euer (wasz) Euer Heimat ist Deutschland./ Waszą ojczysną
są Niemcy.

sie ihr (ich) Arbeitet ihr Bruder in der Schweiz?/ Czy ich brat
pracuje w Szwajcarii?

Sie Ihr (pana, pani,
państwa)

Wo arbeitet Ihr Bruder?/ Gdzie pracuje
pana/pani/państwa brat?
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Das ist mein Keks!/ To jest moje ciastko. „Mein“ to przykład zaimka dzierżawczego.

Zaimki dzierżawcze niemiecki: deklinacja
Zaimki dzierżawcze  odmieniają się przez przypadki. I mają 1:1 takie same końcówki,
jak rodzajniki nieokreślone w liczbie pojedynczej, a w liczbie mnogiej jak rodzajniki
określone. Pamiętasz odmianę rodzajnika? Zobacz:
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Przypadek EIN (męski) EINE (żeński) EIN (nijaki)

liczba
mnoga: jak
rodzajnik
określony

Nominativ:
kto ? co?

EIN/ MEIN EINE/ MEINE EIN/ MEIN DIE/ MEINE

Genitiv:
czyj?

EINES/ MEINES EINER/MEINER EINES/MEINES DER/ MEINER

Dativ: kim?
czym?
kogo?
czego?

EINEM/MEINEM EINER/MEINER/ EINEM/MEINEM/ DEN/MEINEN

Akkusativ:
kogo? co?

EINEN/MEINEN EINE/ MEINE EIN/MEIN DIE/MEINE

Jak widać w powyższej tabeli – końcówki są identyczne, jeżeli zatem opanowałeś odmianę
rodzajnika określonego i nieokreślonego – tak naprawdę umiesz już odmianę zaimków
dzierżawczych niemieckich przez przypadki :

Ich spreche mit einem Vater./ Rozmawiam z jakimś ojcem (rodzajnik nieokreślony)
= Ich spreche mit deinem Vater./ Rozmawiam z twoim ojcem. (zaimek dzierżawczy)
Ich spreche mit den Vätern./ Rozmawiam z ojcami. = Ich spreche mit eu ren
Vätern./ Rozmawiam z waszymi ojcami.
Gib mir meine Tasche zurück! /Oddaj mi moją torbę ! (Akkusativ: eine Tasche =
meine Tasche)
In deiner  Tasche ist aber meine Geldbörse! /Ale w twojej torbie jest mój portfel!
(Dativ: einer Tasche = deiner Tasche)
Ich suche nach unsere Koffer. Szukam naszych walizek.(Akkusativ: die Koffer =
unsere Koffer)
Ich habe den Dieb mit euren  Koffern gesehen. /Ja widziałem złodzieja z waszymi
torbami. (Akkusativ: den Koffern = euren Koffern)
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Lekcja 2: celownik niemiecki

W tej lekcji dowiesz się jak deklinują się najważniejsze części mowy w celowniku oraz kiedy
stosuje się celownik niemiecki .

Celownik niemiecki: co to jest?
Celownik  (Dativ) jest jednym z 4 przypadków w języku niemieckim.
Używa się go po określonych przyimkach oraz czasownikach.
Odpowiada na pytanie „komu?czemu? kim? czym?“
Jeśli coś „jest w celowniku“, to musi mieć odpowiednią końcówkę (odmieniamy na przykład
rodzajniki, zaimki itp.)

Na przykład:

Ich bin mit einer Freundin verabredet. / Jestem umówiona z przyjaciółką (umówiona  z
kim? czym? z przyjaciółką)
Ich spaziere mit dem Hund./ Spaceruję z psem. (spaceruję z kim? czym? z psem)
Keinem wird das gefallen./ Nikomu nie będzie się to podobać. (komu? czemu? nie będzie
się podobać? nikomu)
Gehst du mit mir?./ Idziesz ze mną? (idziesz z kim? czym? ze mną)
Ich spreche mit meiner Mutter./ Rozmawiam z moją mamą (rozmawiam z kim? z czym? z
moją mamą)

Ich spaziere mit dem Hund./ Spaceruję z psem. (spaceruję z kim? czym? z psem, czyli celownik)
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Celownik niemiecki: deklinacja
Jak na pewno zauważyłeś na powyższych zdaniach – rodzajniki, czy to określone czy
nieokreślone, zaimki osobowe, dzierżawcze czy zaprzeczenia – różnią się od tych w mianowniku.
A zatem: „Der“ zamieniło się na „dem“, „du“ na „dir“ i tak dalej. A teraz przypatrzymy się jak te
poszczególne części mowy wyglądają właśnie w celowniku.

Bez stresu – udowodnię ci, że musisz zapamiętać tylko JEDNĄ tabelkę. A mianowicie:

Celownik niemiecki: rodzajnik określony 

Jedyną tabelką jakiej musisz się tak naprawdę nauczyć, jest ta z odmianą rodzajnika określonego
przez wszystkie cztery przypadki. Na niej bazują bowiem wszystkie inne odmiany, co zobaczysz
w kolejnych podpunktach. Teraz zajmiemy się celownikiem, który pogrubiłam czcionką w
poniższej tabelce.

Przypadek
DER

(męski)
DIE

(żeński)
DAS

(nijaki)
liczba

mnoga

Nominativ: kto ? co? DER DIE DAS DIE

Genitiv: czyj? DES DER DES DER

Dativ: kim? czym? komu
czemu?

DEM DER DEM DEN

Akkusativ: kogo? co? DEN DIE DAS DIE

Ich sitze auf der Couch./ Siedzę na kanapie.
Ich spreche mit der Frau./ Rozmawiam z kobietą.

Celownik niemiecki: rodzajnik nieokreślony

Rodzajnik nieokreślony w celowniku wygląda identycznie ja rodzajnik określony  – jaką końcówkę
ma określony, taką samą będzie miał nieokreślony. Na przykład jak jest „dem“ to rodzajnik
nieokreślony go imituje i wychodzi „einem“.

Dativ r. określony Dativ r. nieokreślony

dem einem

der einer

dem einem

mnoga: den -
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Ich spreche mit einer Frau./ Rozmawiam z kobietą.
Ich gehe zu einem Arzt. / Idę do lekarza.

Celownik niemiecki: przeczenie „kein“

Przeczenie „kein“  ma z kolei takie końcówki jak rodzajnik nieokreślony w liczbie pojedynczej, a w
liczbie mnogiej jak rodzajnik określony.

Dativ r. określony Dativprzeczenie "kein"

r. męski : einem keinem

r. żeński: einer keiner

r. nijaki: einem keinem

mnoga: den keinen

Rosa gefällt keinem Mann./ Różowy nie podoba się żadnemu mężczyźnie.

Celownik niemiecki: zaimki dzierżawcze 

I  również zaimki dzierżawcze mają takie końcówki jak rodzajnik nieokreślony 

Dativ r. określony
Dativ zaimek
dzierżawczy

dem meinem, deinem

der meiner, deiner

dem meinem, deinem

mnoga: den meinen, deinen

Ich bin mit meinem Mann unterwegs./ Jestem w drodze ze swoim mężem.
Verreist du mit deiner Frau?/ Podróżujesz ze swoją żoną?

Celownik niemiecki: zaimki osobowe

Zaimki osobowe bazują również na tym samym systemie:

Dativ r. określony
Dativ zaimek

osobowy

r.męski: dem ihm
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r. żeński: der ihr

r. nijaki: dem ihm

mnoga: den ihnen

Dativ r. określony
Dativ zaimek

osobowy

Ich gehe mit ihr ins Kino./ Idę z nią do kina.
Sprichst du mit ihm?/ Rozmawiasz z nim?

A tak wyglądają pozostałe zaimki osobowe w celowniku:

Nominativ/ mianownik (kto?
co?) ich du er sie es wir ihr sie Sie

Dativ/ celownik ( komu? czemu?
z kim? z czym?)

mir dir ihm ihr ihm uns euch ihnen Ihnen

Kiedy stosuje się celownik niemiecki?

po pytaniu komu? czemu? z kim czym?

Celownik niemiecki stosuje się przede wszystkim tam, gdzie występuje pytanie: komu? czemu? z
kim czym? – tak jak to widać na wszystkich powyższych przykładach.

po określonych czasownikach

Jest pewna grupa czasowników w języku niemieckim, które wymagają użycia Dativu. Bez obaw –
większość z nich pokrywa się z użyciem polskiego celownika, czyli odpowiada na pytanie „komu?
czemu? z kim czym?“. Na przykład:

antworten/ Antworte mir!/ Odpowiedz mi. (odpowiedz komu? czemu? mi)
glauben / Seine Frau glaubt ihm nicht./ Jego żona mu nie wierzy (nie wierzy komu ? czemu?
jemu)

             

po określonych przyimkach
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Lekcja 3: biernik niemiecki

W tej lekcji przyjrzymy się jednemu z czterech przypadków niemieckich: biernikowi
(Akkusativ). Dowiesz się jak wygląda odmiana rodzajników określonych, nieokreślonych,
zaimków osobowych i dzierżawczych oraz przeczenia „kein“ w Akkusativie oraz kiedy
stostuje się biernik niemiecki.

Co to jest biernik niemiecki?
Biernik niemiecki (Akkusativ) jest jednym z 4 przypadków w języku niemieckim. Używa się
go po określonych przyimkach oraz większości czasowników. Odpowiada na pytanie
„kogo?co?“. Na przykład:

Ich habe einen Freund./ Mam przyjaciela. (mam kogo? co? przyjaciela)
Du hast den Sinn verloren./ Straciłeś rozum. (straciłeś kogo? co? rozum)
Sie hat keinen Job./ Ona nie ma pracy. (nie ma kogo? co? pracy)
Ich liebe dich./ Kocham Cię. (kocham kogo? co? cię.)
Lass meinen Hund in Ruhe!/ Zostaw mojego psa w spokoju. (zostaw kogo? co?
mojego psa.)

Ich liebe dich./ Kocham Cię. (kocham kogo? co? cię, czyli Akkusativ)
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Biernik niemiecki: deklinacja
Einen, den, keinen, dich, meinem – to wszystko jest w bierniku. „Der“ zamieniło się na
„den“, „du“ na „dich“ i tak dalej. Żeby zapamiętać odmianę tych części mowy, musisz
nauczyć się tak naprawdę jednej tabelki, a mianowicie:

Biernik niemiecki: Rodzajnik określony 

Odmiana rodzajnika nieokreślonego, przeczeń, zaimków dzierżawczych i osobowych
bazuje na jednej tabeli : odmiany der, die, das (rodzajnika określonego).

Przypadek
DER

(męski)
DIE

(żeński)
DAS

(nijaki)
liczba

mnoga

Nominativ: kto ? co? DER DIE DAS DIE

Genitiv: czyj? DES DER DES DER

Dativ: kim? czym? kogo?
czego?

DEM DER DEM DEN

Akkusativ: kogo? co? DEN DIE DAS DIE

Ich gehe durch den Park./ Idę przez park.
Danke für die Blumen./ Dziękuję za kwiaty.

Biernik niemiecki: Rodzajnik nieokreślony

Rodzajnik nieokreślony to dosłownie kopia rodzajnika określonego – jaką końcówkę ma
określony, taką samą będzie miał nieokreślony. Na przykład jak jest „den“ to rodzajnik
nieokreślony go imituje i wychodzi „einen“.

Akkusativ r. określony Akkusativ r. nieokreślony

den einen

die eine

das ein

mnoga: die -

Ich backe einen Kuchen./ Piekę ciasto.
2/5
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Ich sehe einen Hund./ Widzę psa.

Biernik niemiecki: przeczenie „kein“ 

„Kein“ z kolei zawsze kopiuje rodzajnik nieokreślony:

Akkusativ r. określony Akkusativ przeczenie "kein"

den keinen

die keine

das kein

mnoga: die keine

Ich will keinen Kaffee./ Nie chcę kawy.

Zaimki dzierżawcze w bierniku

Zaimki dzierżawcze też zawsze kopiują rodzajnik nieokreślony w liczbie pojedynczej, w
liczbie mnogiej określony. W tabeli znajdziesz tylko dwa z nich, bo pozostałe zachowują
się dokładnie tak samo.

Akkusativ r. określony
Akkusativ zaimek

dzierżawczy

den meinen, deine en
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die meine, deine

das mein, dein

mnoga: die meine, deine

Akkusativ r. określony
Akkusativ zaimek

dzierżawczy

Hast du meinen Regenschirm gesehen?/ Widziałeś moją parasolkę?
Ich finde meine Sachen nicht!/ Nie mogę znaleźć moich rzeczy!

Zaimki osobowe w bierniku

Zaimki osobowe również bardzo przypominają odmianę rodzajnika określonego:

Akkusativ r. określony
Akkusativ zaimek

osobowy

den ihn

die sie

das es

mnoga: die sie

Ich hasse ihn. / Nie nawidzę go.
Magst du sie?/ Lubisz ją?

Pozostałe zaimki osobowe w bierniku wyglądają tak:

Nominativ (kto? co?) ich du er sie es wir ihr sie Sie

Akkusativ (kogo? co?) mich dich ihn sie es uns euch sie Sie

Kiedy stosuje się biernik?
po pytaniu kogo? co?
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Biernik niemiecki stosuje się przede wszystkim tam, gdzie występuje pytanie: kogo?co? –
tak jak to widać na wszystkich powyższych przykładach.

po określonych czasownikach

Jest pewna grupa czasowników w języku niemieckim , które wymagają użycia Akkusativu.
Bez obaw – większość z nich pokrywa się z użyciem polskiego biernika, czyli odpowiada
na pytanie „kogo?co?“. Na przykład:

Ich sehe dich nicht./ Nie widzę cię. (nie widzę kogo? co? cię)

            
 

po określonych przyimkach
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Lekcja 4: Genitiv

W tej lekcji weźmiemy pod lupę jeden z 4 przypadków niemieckich: Genitiv
(dopełniacz).Dowiesz się między innymi jak wygląda odmiana rodzajników określonych,
nieokreślonych , zaimków osobowych i  dzierżawczych w Genitiv oraz kiedy stosuje się
Genitiv niemiecki.

Genitiv niemiecki: co to jest?
Genitiv jest jednym z 4 przypadków w języku niemieckim.
Odpowiada na pytanie „czyj“.
Stosuje się go po określonych czasownikach, przyimkach i przymiotnikach.

Na przykład:

Er verletzte sich während des Spiels./ On zranił się podczas gry. (po
przyimku während)
Der Hund des Nachbarn./ Pies sąsiada. (czyj pies? sąsiada)
Das Ende des Sommers./ Koniec lata. (koniec czego? lata – koniec jest jakby
„przynależnością“, należy do lata)
Das Zimmer des Kindes. / Pokój dziecka (czyj pokój? dziecka.)
Erstes Buch eines Authors. / Pierwsza książka pewnego autora.
Das Auto meines Bruders./ Samochód mojego brata.

uwaga
Genitiv w mowie potocznej jest często zastępowany Dativem. Na przykład: der Hund von
dem Nachbarn, das Auto von meinem Bruder, ein Buch von einem Author i tak dalej.

Genitiv niemiecki: deklinacja
Zauważyłeś na powyższych przykładach, że rodzajnik czy to określony czy nieokreślony,
czy zaimek dzierżawczy  – różnią się od tych z mianownika? Bo jest np. „das Spiel“, a w
zdaniu powyżej jest „des Spiels“. To jest właśnie odmiana przez przypadki, a teraz pokażę
ci jakie końcówki dostają poszczególne części mowy w Genitivie. Bez obaw – musisz
zapamiętać tylko jedną tabelkę. A konkretnie:

Genitiv niemiecki: rodzajniki określone

Tylko tej tabelki musisz się tak naprawdę nauczyć. Rodzajnik nieokreślony i zaimek
dzierżawczy bazują bowiem właśnie na niej, o czym przekonasz się w kolejnych
podpunktach. Genitiv jest zaznaczony pogrubioną czcionką.

1/4
14

https://www.nauka-niemieckiego.net/wp-content/uploads/2019/03/genitiv-niemiecki.jpg


Przypadek
DER

(męski)
DIE

(żeński)
DAS

(nijaki)
liczba

mnoga

Nominativ: kto ? co? DER DIE DAS DIE

Genitiv: czyj? DES DER DES DER

Dativ: kim? czym? komu
czemu?

DEM DER DEM DEN

Akkusativ: kogo? co? DEN DIE DAS DIE

Der Herr der Ringe./ Władca pierścieni.
Das Spielzeug des Kindes./ Zabawka dziecka.

Das Spielzeug des Kindes./ Zabawka dziecka.

Rodzajniki nieokreślone w Genitivie

Rodzajnik nieokreślony dostaje takie końcówki, jakie ma rodzajnik określony. Na przykład
jak jest „des“ to rodzajnik nieokreślony go bezczelnie naśladuje i wychodzi „eines“.

Genitiv r. określony Genitiv r. nieokreślony

r. męski: des eines
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r. żeński: der einer

r. nijaki: des eines

mnoga: der -

Genitiv r. określony Genitiv r. nieokreślony

Genitiv niemiecki: zaimki dzierżawcze

A zaimki dzierżawcze z kolei naśladują rodzajniki nieokreślone w liczbie pojedynczej, a w
mnogiej rodzajnik określony.

Dativ r. określony
Dativ zaimek
dzierżawczy

des meines, deines

der meiner, deiner

des meines, deines

mnoga: der meiner, deiner

Zapamiętaj!
W Genitivie  zachodzą małe zmiany w samym rzeczowniku: większość rzeczowników
rodzaju męskiego i nijakiego dostaje na końcu bonusowe „s“, a jeśli kończą się na s, ß, x, z
to dostają „es“: eines Mannes, des Sommers, des Vaters

Kiedy stosuje się Genitiv niemiecki?
Jeśli coś do czegoś przynależy

Auto des Vaters/Auto taty, die Brille des Bruders/ okulary brata, die Familie meines
Mannes/ rodzina mojego męża – to co jest zaznaczone na czerwono przynależy do taty,
brata czy męża. Pytaniem kontrolnym będzie tutaj „czyj“ – czyje okulary? no brata. 

Po określonych czasownikach

           
 

Po określonych przyimkach
3/4

!"#$ %"&'( )*+%( ,-(#.&'/01&2 %. 0$1*3,4 #$.#+5" #/6 7"'/$/89 

16



Po pewnych przyimkach zawsze stosuje się Genitiv. Oto najważniejsze z nich:

während, wegen, trotz, innerhalb, außerhalb, oberhalb, unterhalb, aufgrund, anstelle,
(an)statt

Wegen der Krankheit kann ich nicht arbeiten./ Z powodu choroby nie mogę
pracować.
Während des Sommers esse ich viel Eis. / Podczas lata jem dużo lodów.

Po określonych przymiotnikach

Po tych przymiotnikach jest zawsze Genitiv:

überdrüssig, verdächtig, würdig, bedürftig, bewusst, fähig, gewiss, sicher

Ich bin mir meines Fehlers bewusst./ Jestem świadoma swojego błędu.
Du kannst dir meiner Unterstützung sicher sein./ Masz pewność mojego wsparcia.

4/4
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Lekcja 5: przyimki niemiecki

Ich singe ein Lied  für dich. / Śpiewam dla ciebie piosenkę.  „Für“ to właśnie jeden z
najważniejszych przyimków i o nich jest dzisiejsza lekcja. Pokażę ci, po których
przyimkach trzeba zastosować jaki przypadek (Genitiv, Dativ, Akkusativ). Między teorią
znajdziesz dużo przykładów. Los geht’s!

Przyimki niemiecki: co należy wiedzieć?
W, przed, od, przy (in, vor, von, bei) – to przykłady przyimków (po
niemiecku: Präpositionen). To właśnie przyimki decydują w jakim przypadku będzie 
słowo bezpośrednio po nim :

Ich gehe zu  meiner Freundin./ Idę do mojej koleżanki (po przyimku „zu“ jest
zawsze Dativ)

zapamiętaj
Przyimki to tacy mali terroryści w zdaniu, którzy wymuszają w jakim przypadku ma być
słowo zaraz po nich, na przykład:  mit dem (z psem) Hund,  ale über den  Hund(o psie).
Po mit jest zawsze Dativ, a po über jest zawsze Akkusativ
Czyli wniosek z tego taki, że musimy wiedzieć, jaki przyimek wymusza Dativ, jaki
Akkusativ, a jaki Genitiv.  A teraz trochę przykładów:

FÜR Ich singe ein Lied für dich./ Śpiewam dla ciebie piosenkę. (für wymusza zawsze
po sobie Akkusativ. Dich to właśnie du w Akkusativie
ÜBER Ich singe über das Bier und die Wurst. / Śpiewam o piwie i kiełbasie (über
wymusza zawsze po sobie Akkusativ. das i die to właśnie rodzajniki w Akkusativie)
MIT Ich singe mit dir! / Pośpiewam z tobą!  (mit wymusza zawsze po sobie Dativ. Dir
to właśnie du w Dativie)
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Ich singe über das Bier und die Wurst. / Śpiewam o piwie i kiełbasie (über wymusza zawsze po sobie Akkusativ. das i die to
właśnie rodzajniki w Akkusativie)

Najważniejsze przyimki niemieckie wymuszające Dativ (
celownik)
Po tych przyimkach jest zawsze celownik, czyli po niemiecku Dativ:

AUS (z) Um 15 Uhr gehe ich aus dem Büro / O 15 wychodzę z biura.
BEI (przy, u, koło) Das Büro ist bei einem Bierhaus./ Biuro jest przy piwiarni.
MIT  (z) Ich trinke dort während meiner Mittagspause ein Bierchen mit meinem
Chef./ Tam piję podczas przerwy lunchowej piwko ze swoim szefem.
NACH (po, do, według) Nach der Mittagspause arbeiten wir weiter. /Po przerwie
lunchowej pracuje dalej.
SEIT (od, w znaczeniu czasowym) Seit letztem Jahr trinke ich ein Bier mit dem Chef.
/Od zeszłego roku piję piwo z szefem.
VON (od, z) Das Büro ist von dem Bierhaus nicht weit enfernt./ Biuro nie jest daleko
od piwiarni.
ZU (do) Ich und mein Chef gehen immer um 12 Uhr zum Bierhaus. / Ja i mój szef
idziemy o 12 do piwiarni.

zapamiętaj
Znaczenie przyimka niemieckiego może się zmienić w zależności w jakim kontekście go
użyjemy, na przykładzie przyimka ’nach‘: Meiner Meinung nach (według)/ Nach (po) dem
Mittagessen esse ich immer eine Schokotorte. / Ich fahre am Samstag nach (do) Polen.

Najważniejsze przyimki niemieckie wymuszające Akkusativ 2/4
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Najważniejsze przyimki niemieckie wymuszające Akkusativ
(biernik)
Po tych przyimkach jest zawsze biernik, czyli niemiecki Akkusativ:

OHNE Ohne dich kann ich nicht leben!/ Nie mogę bez ciebie żyć.
FÜR Und für dich schreibe ich ein Lied./ I dla ciebie napiszę piosenkę.
GEGEN Komm zu mir gegen 8 Uhr – ich singe dieses Lied für dich!/ Przyjdź do mniej
koło 8 – to ci tę piosenkę  zaśpiewam.
DURCH Du muss durch den dunklen Wald gehen!/ Musisz przejść przez ciemny las!
ENTLANG Gehe immer den Fluß entlang. / Idz zawsze wzdłuż rzeki.

Najważniejsze przyimki niemieckie wymuszające Genitiv
(dopełniacz)
Po tych przyimkach jest zawsze dopełniacz, czyli niemiecki Genitiv:

WÄHREND Während meines Urlaubs mache ich nur schöne Sachen!/  Podczas
mojego urlopu robię tylko miłe rzeczy!
TROTZ Trotz des Regens schwimmen wir im Meer. / Pomimo deszczu pływamy w
morzu.
WEGEN Wegen des schlechten Wetters können wir nicht sonnenbaden. / Ze
względu na złą pogodę , nie możemy się opalać.
AUFGRUND Aufgrund des Unwetters wurde der Badestrand gesperrt./ Ze względu
na niepogodę została zamknięta plaża.

Während meines Urlaubs mache ich nur schöne Sachen!/  Podczas mojego urlopu robię tylko miłe rzeczy!
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 zapamiętaj

W mowie potocznej można użyć WEGEN z Dativem i nie jest to błąd. Genitiv: Wegen
meines Urlaubs muss ich mit dem Chef sprechen. Dativ: Wegen meinem Urlaub muss ich
mit dem Chef sprechen.
Nie dość, że przyimki niemieckie wymuszają te przypadki, to jeszcze pochłaniają często, a
zwłaszcza w mowie potocznej rodzajniki, czyli der, die, das i powstaje:

bei dem = beim
von dem = vom
zu der = zur
an dem = am
an das = ans
in das = ins
für das = fürs

4/4
21



 

Lekcja 6: przyimki z celownikiem i biernikiem

Z tej lekcji dowiesz się, jakie przymki łączą się raz z celownikiem , a raz z biernikiem.
Podpowiem ci również,  co z takimi niezdecydowanymi delikwentami zrobić

Przyimki niemiecki: powtórzenie
Przyimki to te małe słówka jak na przykład : auf, in, mit. Jak pamiętasz z lekcji o
przyimkach, przyimki w języku niemieckim decydują o tym, w jakim przypadku jest
rzeczownik w zdaniu. Czyli wpływają na to, czy przed rzeczownikiem będzie na przykład
„dem“, czy „den“ , czy „das“ i tak dalej. Większość przyimków niemieckich łączy się
tylko z jednym przypadkiem, ale niektóre nie mogą się zdecydować i łączą na
przykład raz z biernikiem, a raz z celownikiem.

Przyimki z celownikiem

Po poniższych przyimkach zawsze stosuje się Dativ, czyli celownik:

przyimek tłumaczenie Przykład Tłumaczenie

aus z, ze środka, z
wewnątrz

Ich gehe aus der
Wohnung um 8:00 Uhr.

Wychodzę z
mieszkania o 8:00.

bei u, przy, koło Ich wohne bei meinen
Eltern.

Mieszkam u moich
rodziców.

gegenüber naprzeciwko, w
porównaniu,
wobec

Der Laden befindet sich
gegenüber dem Bahnhof.

Sklep znajduje się
naprzeciwko
dworca.

mit z Ich spreche mit meinem
Bruder.

Rozmawiam z moim
bratem.

nach po, do, według Nach dem Frühstück
gehe ich spazieren.

Po śniadaniu idę na
spacer.

seit od (w znaczeniu
czasowym)

Ich wohne in Berlin seit 4
Jahren.

Mieszkam w
Berlinie od 4 lat.

von od, z, o Wir sprechen oft von dir. Często o tobie
rozmawiamy.
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zu do Ich gehe zum (zu dem)
Arzt.

Idę do lekarza.

przyimek tłumaczenie Przykład Tłumaczenie

Przyimki z biernikiem

Po poniższych przyimkach zawsze stosuje się Akkusativ, czyli biernik:

przyimek tłumaczenie Przykład Tłumaczenie

durch przez Ich gehe durch den Park. Idę przez park.

für dla, za Ich habe ein Geschenk für
dich.

Mam dla ciebie
prezent.

gegen przeciwko,
około

Ich treffe mich mit Helga
gegen 8:00 Uhr.

Spotykam się z Helgą
około 8:00.

ohne bez Ich gehe nicht ohne dich. Nie idę bez ciebie.

um wokół,
dookoła, o

Ich fange um 8 Uhr an. Zaczynam o 8:00 rano.

entlang wzdłuż Helga geht die Straße
entlang.

Helga idzie wzdłuż
ulicy.

Przyimki z celownikiem lub biernikiem
Niektóre przyimki, jak wspomniałam, nie mogą się zdecydować i można po nich stosować
albo celownik, albo biernik. Takie przyimki znajdziesz w tabelce poniżej. Przy każdym
przyimku masz również przykładowe zdania  z użyciem takich przyimków:

przyimek tłumaczenie
z Dativem

(celownikiem): gdzie?
z Akkusativem

(biernikiem) : dokąd?

an przy, na (na
czymś
pionowym,
np. na
ścianie)

Das Bild hängt an der
Wand. / Obraz wisi na
ścianie.

Ich hänge das Bild an die
Wand. / Wieszam obraz na
ścianę
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auf na (na czym
poziomym,
np. na stole

Die Vase steht auf dem
Tisch. / Wazon stoi na
stole.

Ich stelle die Vase auf den
Tisch. / Stawiam wazon na
stół.

hinter za Ich warte hinter dem
Laden./ Czekam za
sklepem.

Gehe hinter den Laden./ Idź
za sklep.

in w Ich habe alles in der
Tasche./ Mam
wszystko w torebce.

Ich packe noch mehr in die
Tasche. / Pakuje jeszcze
więcej do torby.

neben obok Der Tisch steht neben
der Wand. / Stół stoi
koło ściany.

Stelle den Tisch neben die
Wand.

über nad Über dem Tisch hängt
ein Bild.

Ich hänge ein Bild über den
Tisch.

unter pod Unter dem Tisch sitzt
ein Hund. / Pod stołem
siedzi pies.

Der Hund setzt sich unter
den Tisch. / Pies siada pod
stół.

vor przed Vor dem Tisch sitzt
eine Katze. / Przed
stołem siedzi kot.

Die Katze setzt sich vor den
Tisch. / Pies siada przed
stołem.

zwischen między Zwischen dem Hund
und der Katze ist ein
Tisch. / Między psem a
kotem jest stół

Stelle bitte den Tisch
zwischen den Hund und die
Katze. / Postaw proszę stół
między kota a psa.

przyimek tłumaczenie
z Dativem

(celownikiem): gdzie?
z Akkusativem

(biernikiem) : dokąd?

Kiedy biernik, a kiedy celownik?

Jeżeli mowa jest o czymś w bezruchu używasz Dativ (celownik),  a jeżeli mowa jest o
przemieszczaniu się w jakimś kierunku, zmianie stanu to wtedy bierzesz Akkusativ
(biernik)

Ich sitze auf der Couch. / Siedzę na kanapie. (siedzę i się nigdzie nie
przemieszczam, więc po auf jest rodzajnik w Dativ)
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Ich setze mich auf  die Couch./ Siadam na kanapę. (przemiszczam się – bo stałam, a
siadam )

Jeśli nadal nie do końca jasne, kiedy użyć Dativ, a kiedy Akkusativ, zajrzyj tutaj, gdzie
Fabian opisuje jeden z naszych pokojów, a przy okazji wyjaśnione jest jeszcze raz, kiedy
używa się Dativ, a kiedy Akkusativ.
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Lekcja 7: czasowniki nieregularne

W tej lekcji dowiesz się najważniejszych informacji o czasownikach nieregularnych.

Czaswoniki nieregularne niemiecki: co należy wiedzieć?
Kojarzysz taką tabelkę z trzema kolumnami, w których są 3 formy czasownika, na
przykład: singen-sang-gesungen?

Są to właśnie czasowniki nieregularne, zwane inaczej mocnymi, jest ich około 200
W czasownikach nieregularnych w Präteritum (sang) i częściowo w Partizip II
(gesungen) zmieniają się jak widzisz samogłoski w temacie i stąd ich nazwa
Partizip II kończy się na -en
3 form czasowników nieregularnych trzeba nauczyć się na pamięć

Czasowniki nieregularne w czasie teraźniejszym
Również w czasie teraźniejszym dochodzi w czasownikach nieregularnych do zmian.  Na
przykład w czasowniku nieregularnym „essen“, „e“ zamieniło się na „i“:

Warum isst du schon wieder Schokolade?!/  Dlaczego znowu jesz czekoladę?
Das geht dich nichts an – ich esse was und wann ich will! /Nie twój interes – jem to
co chcę i kiedy chcę!

Zmiany w samogłoskach w temacie zachodzą tylko w 2. i 3. os. l.poj, a liczba mnoga
odmienia się dokładnie tak jakby była regularna: wir essen, ihr esst, sie essen. Tak mogą
zmieniać się samogłoski w temacie:

e -> i

W niektórych czasownikach nieregularnych w 2.i 3 os. l. poj. samogłoska „  e “  zamienia
się na „ i „. Na przykład:

helfen: Hilfst du mir beim Putzen? Pomożesz mi ze sprzątaniem?
essen: Helga isst glutenfreies Brot.  Helga je bezglutenowy chleb
sprechen: Warum sprichst du nicht mit mir? Dlaczego ze mną nie rozmawiasz?
treffen: Helga trifft sich heute mit Grażynka. Helga spotyka się dziś z Grażynką.

e -> ie

W niektórych czasownikach nieregularnych w 2.i 3 os. l. poj samogłoska „  e “  zamienia
się na „ ie „.
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empfehlen: Empfiehlst du mir bitte ein gutes Restaurant in Berlin ? Polecisz mi
jakąś dobrą restaurację w Berlinie?
lesen: Ließt du viele Bücher? Nein, ich lese nur Pudelek. Czytasz dużo książek? Nie,
czytam tylko Pudelka.

a -> ä

W niektórych czasownikach nieregularnych w 2.i 3 os. l. poj samogłoska „  a “  zamienia
się na „ ä „. Na przykład:

backen: Ich backe für dich einen Kuchen und du bäckst für mich Muffins! Ja piekę
dla ciebie ciasto, a ty dla mnie muffiny!
fahren: Fährst du mit mir? Nein, ich fahre mit meinem Porsche. Jedziesz ze mną?
Nie, ja jadę swoim Porsche.
schlafen: Schläfst du heute zuhause? Nein, ich schlafe heute im Hilton. Śpisz dzisiaj
w domu? Nie, dziś śpię w Hiltonie.
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au -> äu

W niektórych czasownikach nieregularnych w 2.i 3 os. l. poj  samogłoska „  au “  zamienia
się na „ äu „. Na przykład:

Ich laufe sehr gerne und du läufst gar nicht – du wirst fett! Ja bardzo lubię chodzić a
ty wogóle nie chodzisz – będziesz gruby!
Stimmt, ich laufe nie und ich saufe nur Whisky. Zgadza się, nigdy nie spaceruje,
tylko piję  whiskey(saufen oznacza pić coś w dużysz ilościach, pejoratywnie i
potocznie: chlać).
Warum hast du nie gasagt, dass du Whisky säufst?  Dlaczego nigdy mi nie
powiedziałeś, że chlejesz whisky?
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19. November
2018

Lekcja 9: liczebniki porządkowe i ułamkowe

Heute ist 01.04.2018 (Heute ist der erste April 2018) – żeby na przykład podać datę ,
potrzebna ci jest znajomość liczebników porządkowych w języku niemieckim. W tej lekcji
dowiesz się najważniejszych informacji na temat liczebników porządkowych, jak i
ułamkowych.

Liczebniki porządkowe: co trzeba wiedzieć?
Die zweite (druga), der siebte (siódmy), der achte (ósmy) – to właśnie przykłady
liczebników porządkowych. Liczebniki porządkowe w niemieckim  tworzy się dodając do
liczebników głównych (zwei (dwa), sieben (siedem), acht (osiem) etc.) końcówkę -te lub -
ste:

Liczebniki porządkowe od 1-19: jak się tworzy?

Liczebniki porządkowe od 1 do 19  tworzymy dodając do liczebników głównych końcówkę
-te z kilkoma wyjątkami, które są wytłuszczone w tabeli:

od 1 - 19 dodajemy końcówkę -te do
liczebnika głównego

liczebniki
główne

liczebniki
porządkowe przykład

1 eins erste die erste
Klasse

2 zwei zweite die zweite
Klasse

3 drei dritte die dritte
Klasse

4 vier vierte die vierte
Klasse

5 fünf fünfte die fünfte
Klasse

6 sechs sechste die
sechste
Klasse
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7 sieben siebte die siebte
Klasse

8 acht achte die achte
Klasse

9 neun neunte die neunte
Klasse

10 zehn zehnte die zehnte
Klasse

od 1 - 19 dodajemy końcówkę -te do
liczebnika głównego

liczebniki
główne

liczebniki
porządkowe przykład

Liczebniki porządkowe od 20 wzwyż: jak się tworzy?

Liczebniki porządkowe od 20 wzwyż tworzymy dodając do liczebników głównych
końcówkę -ste i tutaj nie ma wyjątków:

od 20 wzwyż
dodajemy

końcówkę -ste do
liczebnika
głównego

liczebniki
główne

liczebniki
porządkowe przykład

20 zwanzig zwanzigste die zwanzigste
Etage

21 einundzwanzig einundzwanzigste die
einundzwanzigste
Etage

23 dreiundzwanzig dreiundzwanzigste der
dreiundzwanzigste
Stock

30 dreißig dreißigste der
einunddreißigste
Stock

Liczebnik porządkowy w niemieckim nie występuje sam – albo jest przed nim rodzajnik
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określony (die erste Klasse) albo zaimek dzierżawczy (mein erstes Kind). Na przykład:

Mein Kind ist in der zweiten Klasse. / Moje dziecko jest w pierwszej klasie.
In der ersten Klasse lernt man Schreiben. / W pierwszej klasie uczy się pisania.

W powyższych dwóch przykładach widać, że liczebnik ma końcówkę -n . Dlaczego?
Liczebniki porządkowe podlegają odmianie, czyli w określonym przypadku dostają
konkretną końcówkę. Są to takie same końcówki, jakie mają przymiotniki po rodzajnikach
określonych. 

Liczebniki ułamkowe: co trzeba wiedzieć?
Ein Drittel (jedna trzecia) , ein Viertel (jedna czwarta) – to przykłady liczebników
porządkowych (die Bruchzahlen).

liczebnik po niemiecku po polsku

1/2 ein Halb jedna druga, połowa

1/4 ein Viertel jedna czwarta

3/4 drei Viertel trzy czwarte

2/3 zwei Drittel dwie trzecie

Słówko ein przypomina do złudzenia rodzajnik nieokreślony – i podczas odmiany przez
przypadki, również odmienia się tak samo, jak rodzajnik nieokreślony. Słówko halb
odmienia się tak jak przymiotnik po rodzajniku nieokreślonym.  Na przykład:

Ich trinke jeden Tag einen halben Liter Kaffee. (piję kogo?co? kawę, czyli „ein“ jest w
Akkusativie i wychodzi einen.)
Er hat einen viertel Liter Wein bestellt. (zamówił kogo? co? wino, czyli „ein“ też jest w
Akkusativie: einen)
Wir treffen uns in einer halben Stunde. (po przyimku in jest Dativ, a więc „eine
halbe Stunde“ zamieniło się na „einer halben Stunde“)

zapamiętaj
Tylko eins i halb podlegają odmianie. Inne liczebniki ułamkowe pozostają bez zmian.  
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Er hat einen viertel Liter Wein bestellt. (zamówił kogo? co? wino, czyli „ein“  w Akkusativie: einen)

Ważne informacjie o słowie  ‚halb‘

O połowie czegoś możemy powiedzieć na kilka sposobów:

Ich habe die halbe Torte gegessen. / Zjadłam pół tortu.
Ich habe die Hälfte der Torte gegessen./ Zjadłam pół tortu.

Słowo halb możemy też połączyć w niemieckim z rzeczownikiem:

Ich war ein halbes Jahr im Ausland./ Byłam pół roku zagranicą.
Ich war ein Halbjahr im Ausland

Jeśli przed halb jest cała liczba, to tworzy się z tego jedno słowo. Na przykład:

1 ½ : Ich habe eineinhalber/anderthalber Liter Wein getrunken. / Wypiłam półtora
litra wina.
2 ½ : Ich arbeite bei Siemens seit zweieinhalb Jahren./ Pracuje w Siemens od 2,5
roku.
3 ½ : Ich warte auf dich seit dreieinhalbe Stunde./ Czekam na ciebie od 3,5 godziny.
5 ½ Ich wohne in Deutschland seit fünfeinhalb Jahren./ Mieszkam w Niemczech od
pięciu i pół roku.
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Lekcja 10: szyk zdania

Zauważyłeś, że nieraz w niemieckim czasownik ląduje nie końcu zdania? Związane jest to
z szykiem zdania po określonych spójnikach (aber, und, weil etc.). W tej lekcji dowiesz się
jakie szyki występują w języku niemieckim i po jakich spójnikach.

Szyk zdania w niemieckim
Szyk zdania niemiecki może być albo prosty, albo przestawny, albo końcowy. To jaki szyk
stosujemy, zależy od spójnika jakiego użyjemy.

Szyk końcowy

Po spójnikach : dass, weil, wenn jest szyk końcowy. To oznacza, że  orzeczenie jest na
końcu zdania::

dass (że): Helga denkt, dass sie hübsch ist./ Helga myśli, że jest ładna.
wenn (jeśli): Helga ist schön, wenn sie sich schminkt. /Helga jest ładna, jeśli się
pomaluje.
weil (ponieważ): Helga schminkt sich, weil sie schön sein will./ Helga się maluje,
ponieważ chce być ładna.

Szyk prosty

Po spójnikach und, aber, denn, oder,sondern jest szyk prosty.To oznacza, że po takim
spójniku jest normalnie podmiot,  a na końcu zdania orzeczenie:
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und (i) Ich lerne Deutsch gerne und Grażyna lernt mit mir. Uczę się niemieckiego
chętnie, a Grażyna uczy się ze mną. 
aber (ale) Ich lerne gerne Deutsch, aber ich gucke viel lieber Klan auf Polnisch.
Uczę się chętnie niemieckiego, ale o wiele bardziej lubię oglądać Klan po polsku.
denn (ponieważ) Ich lerne Deutsch gerne, denn die Sprache ist gar nicht so
schwerig! Uczę się niemieckiego chętnie, ponieważ ten język wcale nie jest taki
trudny!
oder (albo) Ich lerne heute Deutsch oder ich backe eine Schokotorte! Dzisiaj
pouczę się niemieckiego albo zrobię tort czekoladowy. 
sondern (lecz) Du lernst Deutsch nicht wirklich, sondern du denkst an eine
Schokotorte! Ty wcale nie uczysz się niemieckiego, tylko myślisz o torcie
czekoladowym!

Szyk przestawny

Po spójnikach also,außerdem, dann, deshalb/darum/deswegen, sonst, trotzdem jest
szyk przestawny.  To oznacza, że po takim spójniku jest przestawiony podmiot z
orzeczeniem: orzeczenie najpierw, zaraz po nim podmiot:

also (a więc, zatem) Ich verstehe deutsche Grammatik nicht, also bin ich richtig
genervt! Nie rozumiem gramatyki niemieckiej, a zatem jestem ostro wkurzony!
trotzdem (mimo to) Trotzdem will ich endlich mal Deutsch lernen! Pomimo tego
chce nauczyć się niemieckiego.
außerdem (oprócz tego) Außerdem macht mich deutsche Grammatik schläfrig!
Gramatyka niemiecka sprawia, że chce mi się spać.
dann (potem, następnie) Dann musst du mehr Kaffee trinken. Musisz zatem pić
więcej kawy.
sonst (w przeciwnym razie) Sonst schläfst du einfach ein.. W przeciwnym razie po
prostu zaśniesz..
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deshalb/darum/deswegen (dlatego)  Deswegen hast du eine neue Kaffeemaschine
gekauft! Dlatego kupiłeś nowy ekspres do kawy!

3/3
35



 

Lekcja 11: zdania z weil i dass

Tak jak wspomniałam w ostatniej lekcji, spójniki „weil“/ ponieważ i „dass“/że wymuszają
tak zwany szyk końcowy. Tutaj znajdziesz jeszcze więcej przykładów zdań po tych
spójnikach z czasownikami rozdzielnie złożonymi, czasownikami modalnymi oraz w
czasie Perfekt.

Zdania z weil: szyk i przykłady
Dal przypomnienia: „weil“ oznacza po niemiecku “ ponieważ“ i charakteryzuje się tym, że
wypycha orzeczenia zdania na sam koniec. Przed „weil“ jest zawsze przecinek. Na
przykład:

Ich lerne Deutsch, weil ich diese Sprache liebe./ Uczę się niemieckiego, ponieważ
kocham ten język

Czasownik „lieben“ jest orzeczeniem w zdaniu po weil i jak widzisz wylądował na końcu
zdania. Czyli patrząc nadal na przykład powyżej, szyk zdania po weil wygląda
następująco:

weil + podmiot +reszta zdania + orzeczenie

Der Film hat mir nicht gefallen, weil er langweilig war ./ Film mi się nie podobał,
ponieważ był nudny.
Er macht eine Diät, weil er 5 Kilo zugenommen hat./ On robi dietę, ponieważ
przytył 5 kg.
Ich gehe jetzt nach Hause, weil ich müde bin./ Idę do domu, ponieważ jestem
zmęczona.
Ich schenke meiner Freundin Blumen, weil sie heute Geburtstag hat./ Daję mojej
dziewczynie kwiaty, ponieważ ma dzisiaj urodziny.
Sie geht zum Augenarzt, weil sie eine neue Brille braucht./ Ona idzie do okulisty,
ponieważ potrzebuje nowych okularów.
Wir bleiben am Wochenende zu Hause, weil es regnet./ W weekend zostajemy w
domu, ponieważ pada deszcz.
Wir sparen Geld, weil wir  ein Auto kaufen möchten./ Oszczędzamy pieniądze,
ponieważ chcemy kupić auto.
Ich gehe jetzt ins Bett, weil ich morgen früh aufstehen muss./ Idę do łóżka,
ponieważ muszę jutro wcześnie wstać.
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Er macht eine Diät, weil er 5 Kilo zugenommen hat./ On robi dietę, ponieważ przytył 5 kg.

Zdania z dass: szyk i przykłady
„Dass“ oznacza „że“ i tak jak „weil“ wypycha orzeczenie zdania na jego koniec. Przed
„dass“ jest zawsze przecinek. Na przykład:

Ich weiß, dass du gestern bei Horst warst./ Wiem, że byłaś wczoraj u Horsta.
Ich glaube, dass Horst in dich verliebt ist./ Myślę, że Horst jest w tobie zakochany.
Es ist wichtig, dass du jeden Tag Deutsch lernst./ Jest ważne, żebyś codziennie
uczył się niemieckiego.
Es tut mir leid, dass ich dich angeschrien habe./ Przykro mi, że cię nakrzyczałam.
Ich freue mich, dass du die Prüfung bestanden hast./ Cieszę się, że zdałeś egzamin.
Ich habe Angst, dass du mich verlässt. / Boję się, że mnie opuścisz.

Zdania z weil/dass z czasownikami rozdzielnie złożonymi,
modalnymi oraz w czasie Perfekt
Jeśli po „weil“/“dass“ jest:

Czasownik rozdzielnie złożony – cały czasownik w odmienionej formie  trafia na koniec
zdania:

Ich gehe jetzt schlafen, weil ich morgen früh aufstehe./ Idę spać, ponieważ jutro
wstaję wcześnie.
Ich habe gehört, dass du morgen früh aufstehst?/ Słyszałam, że jutro wstajesz
wcześnie?
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Czasownik modalny – najpierw ląduje czasownik w bezokoliczniku, a na samym końcu
odmieniony czasownik modalny:

Ich gehe jetzt ins Bett, weil ich morgen früh aufstehen muss./ Idę do łóżka,
ponieważ jutro muszę wcześnie wstać.
Hast du gehört, dass ich morgen früh aufstehen muss?/ Czy słyszałeś. że muszę
jutro wcześnie wstać?

Czasownik w czasie przeszłym Perfekt – najpierw czasownik w czasie Perfekt, a na samym
końcu odmienione sein, lub haben:

Er macht eine Diät, weil er 5 Kilo zugenommen hat./ On robi dietę, ponieważ
przytył 5 kg.
Ich habe gehört, dass er 5 Kilo zugenommen hat./ Słyszałam, że on przytył 5 kg.
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Lekcja 12: czas przeszły Präteritum

Ich war zuhause/ Byłem w domu – to przykład zdania w czasie przeszłym Präteritum.  W tej
lekcji dowiesz się na jego temat najważniejszych informacji w pigułce.

Kiedy używa się Präteritum, a kiedy Perfekt ?
Czas przeszły Präteritum, wraz z Perfektem służą do mówienia o przeszłości. W języku
pisanym, na przykład w literaturze czy gazetach, oraz jeśli jest bardziej formalnie
(wiadomości, telewizja, radio), używa się  Präteritum. W języku mówionym i
potocznym prawie zawsze stosuje się Perfekt z kilkoma wyjątkami: zdania z
czasownikiem haben, sein i wszystkimi czasowniki modalnymi  mówi się  przeważnie w 
Präteritum: 

Du wolltest nach Hause. / Chciałeś to domu brzmi lepiej niż Du hast nach Hause
gewollt.  

Jak tworzy się czas przeszły niemiecki: Präteritum?
A to zależy czy czasownik jest regularny czy nieregularny. Jak czasownik jest regularny,
to tak się tworzy Präteritum:

osoba temat

ich/ja lernte
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du/ty lerntest

er/sie/ es/ on/ ona/ ono lernte

wir/my lernten

ihr/wy lerntet

Sie/sie/ państwo/pan, pani lernten

osoba temat

A jeśli czasownik jest nieregularny:

Trzeba wiedzieć, jak wygląda temat takiego czasownika w Präteritum (z tabeli
czasowników nieregularnych, druga kolumna). Następnie trzeba do tego tematu dodać
znów końcówkę osobową:

ICH: Ich war im Badezimmer, als das Telefon geklingelt hat. /Byłam w łazience, jak
zadzwonił telefon.
DU: Warst du das am Telefon? / Czy to byłeś ty na telefonie?
SIE/ER/ES:  Nein,   Helga war am Telefon! Nie, to  Helga dzwoniła.
WIR:  Wir waren alle im Restaurant. /My byliśmy  w restauracji
IHR : Ihr wart auch im Restaurant?/ Wy też byliście w restauracji?
Sie / sie:  Ja, und sie – Zbychu i Krycha – waren auch mit uns./ Tak, a oni – Zbychu i
Krycha – byli też z nami.

uwaga
Czasowniki nieregularne  w Präteritum  nie mają żadnej końcówki w 1. i 3. os. liczby
pojedynczej:ich ging – sie ging, ich schlief – sie schlief
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Lekcja 13: czasowniki modalne niemiecki

Willst du mit mir Deutsch lernen?/ Czy chcesz uczyć się ze mną języka niemieckiego?   „Willst“
to właśnie przykład jednego z sześciu czasowników modalnych w języku niemieckim. W
tej lekcji dowiesz się na ich temach najważniejszych informacji.

   

Czasowniki modalne niemiecki: wprowadzenie
W języku niemieckim jest 6 czasowników modalnych: dürfen, können, mögen, müssen,
sollen, wollen. Czasowniki modalne występują w zdaniu bardzo często z drugim
czasownikiem (głównym, Vollverb), który jest w bezokoliczniku, na końcu zdania.
Natomiast sam czasownik modalny jest odmieniony w konkretnej osobie. Na przykład:

Helga ist faul und will nichts machen. /Helga jest leniwa i nie chce nic robić.
Du sollst Deutsch lernen! /Powinieneś uczyć się niemieckiego!
Na gut, aber ich muss  erstmal ein Nickerchen machen. /No dobrze, ale najpierw
utnę sobie drzemkę.
Das darfst du nicht machen!/ Nie masz prawa tego zrobić!
Und kannst du mir sagen warum?/ A możesz mi powiedzieć dlaczego?

No dobra, a po co wogóle są te czasowniki modalne?
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Czasowniki modalne wyrażają nasz stosunek do czynności. Modus = sposób, stąd nazwa
modalne, Modalverben. Czasowniki modalne określają zatem sposób, w jaki coś jest
robione. W przykładach poniżej poprzez czasownik modalny określam mój stosunek do
czasownika „fahren“:

Ich muss nach Polen fahren./ Muszę jechać do Polski.
Ich will nach Polen fahren./ Chcę jechać do Polski.
Ich soll nach Polen fahren./ Powinnam jechać do Polski.
Ich darf nach Polen fahren./ Mam prawo (pozwolenie) jechać do Polski.

Czasowniki modalne: podstawowe znaczenia & Currywurst
Pozwólcie, że przedstawię Wam najważniejsze znaczenia czasowników modalnych na
przykładzie Currywurst. Kto nie wie o czym mówię, a uczy się niemieckiego – musi
koniecznie dokształcić się we własnym zakresie. Currywurst oraz piwo odgrywa bowiem
w Niemczech bardzo ważną rolę 

dürfen

ZAKAZ: In Polen darf man kein Alkohol in der Öffentlichkeit trinken./ W Polsce nie
wolno pić alkoholu w miejscach publicznych.
POZWOLENIE: In Deutschland darf man Bier in der Öffentlichkeit trinken. /W
Niemczech można pić piwo w miejscach publicznych.

können

POZWOLENIE: Schatz, kann ich heute wieder Currywurst essen? /Kochanie, czy
mogę dzisiaj znowu zjeść currywurst?
MÓC, POTRAFIĆ: Kannst du aber selber Currywurst machen?/ A czy ty umiesz zrobić
currywurst samemu?
MOŻLIWOŚĆ: Ja natürlich kann ich das, aber wir können auch ins Restaurant
gehen./ Oczywiście, że umiem, ale możemy też iść do Restauracji.

mögen

LUBIĆ:Ich mag Bier und Currywurst. /Lubię piwo i currywurst
ŻYCZENIE: Ich möchte mit dir mal eine Currywurst in Berlin essen! /Chciałabym z
tobą kiedyś zjeść currywurst w Berlinie!

müssen

MUSIEĆ: Du musst Geld sparen, wenn du mit mir eine Currywurst essen willst!
/Musisz oszczędzać pieniądze, jeśli chcesz ze mną zjeść currywurst.
ROZKAZ: Du musst mit mir eine Currywurst essen oder ich mache Schluss mit dir!
/Musisz zjeść ze mną currywurst albo zrywam z tobą!
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sollen

RADA: Du solltest nicht so viel Currywurst essen – du wirst fett./Nie powinieneś jeść
tyle currywurst -będziesz gruby.
MORALNY NAKAZ: Jeder soll einmal im Leben Currywurst gegessen haben!  /Każdy
powinien chociaż raz w życiu zjeść currywurst!

wollen

ŻYCZENIE: Ich will eine Currywurst essen./ Chcę zjeść currywurst.
PLAN, ZAMIAR: Grażyna will nach Berlin nächste Woche kommen und eine
Currywurst essen. /Grażyna zamierza przyjechać w następnym tygodniu do Berlina
i zjeść currywurst.

Klichees, Klischees (Stereotypy) – ale trochę jednak prawdy o
popularności Currywurst i piwa wśród Niemców jest

Czasowniki modalne: odmiana
Kliknij w czasownik modalny poniżej, a zobaczysz jak odmienia się przez wszystkie czasy i
osoby w niemieckim

3/3
43



 

Lekcja 14: zaimki względne i zdania przydawkowe

To jest kobieta, która sprzedaje cukierki/ Das ist die Frau, die Bonbons verkauft. Ta
wytłuszczona część  to właśnie przykład zdania przydawkowego w niemieckim. Zdania
przydawkowe zaczynamy używając zaimka względnego, w tym konkretnym przypadku
jest to „die“/ która. W tej lekcji  dowiesz się najważniejszych informacji  o zdaniach
przydawkowych i zaimkach względnych w języku niemieckim.

Zdania przydawkowe – wprowadzenie
W zdaniu przydawkowym dajemy więcej informacji na temat rzeczy czy osoby. Po polsku
zaczynamy takie zdanie od słowa „który“:

To jest pan, który ma duże ego./ Das ist der Mann, der ein großes Ego hat.
To jest dziecko, które nie lubi czekolady. / Das ist das Kind, das keine Schokolade
mag.

W języku niemieckim „które“ zastępuje się tak zwanym zaimkiem względnym (der, die,
das)/który/która/które lub w nieco przestarzałej formie poprzez „welcher, welche,
welches“, a w odniesieniu do miejsc „wo“. Te zaimki względne odmieniają się oczywiście
przez przypadki. W zdaniu przydawkowym  orzeczenie jest na końcu zdania: Bist du die
Person, die immer positiv ist?/ Jesteś osobą która zawsze jest pozywytna?

Zaimki względne: der die, das

Zaimki względne „der, die, das“ odmieniają się bardzo podobnie do rodzajników
określonych. Poniżej widzisz odmianę rodzajnika określonego przez przypadki
(koniecznie naucz się akurat tej tabelki, ponieważ odmiana wielu innych rzeczy, jak na
przykład tych zaimków względnych, bazuje właśnie na tej odmianie).  To co jest
wytłuszczone, to jedyna zmiana jaka zachodzi przy zaimkach względnych.

Przypadek
DER

(męski)
DIE

(żeński)
DAS

(nijaki)
liczba

mnoga

Nominativ: kto ? co? DER DIE DAS DIE

Genitiv: czyj? kogo? czego? DESSEN DEREN DESSEN DEREN

Dativ: kim? czym? komu?
czemu?

DEM DER DEM DENEN

Akkusativ: kogo? co? DEN DIE DAS DIE
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Jak widać z tabelki, zaimki względne wyglądają prawie identycznie jak rodzajniki
określone. Z tą różnicą, że w Genitivie i liczbie mnogiej dostają jeszcze bonusową
końcówkę „sen/en“.

Das ist der Mann, der einen Ferrari hat./ To jest mężczyzna, który ma Ferrari. (kto ?
co? mianownik)
Das ist der Mann, mit dem ich in einem Ferrari gefahren bin./ To jest mężczyzna, z
którym jechałam w Ferrari. (z kim? czym? celownik)
Das ist der Mann, dessen Ferrari rot ist./ To jest mężczyzna, którego Ferrari jest
czerwone. (kogo? czego? dopełniacz)
Das ist die Frau, deren Mann krank ist. /To jest kobieta, której mąż jest chory.
(kogo? czego? dopełniacz)
Siehst du das Kind, das blonde Haare hat?/ Widzisz to dziecko, które ma blond
włosy?  (kto? co? mianownik)
Das sind zwei Frauen, deren Männer krank sind./ To są dwie kobiety, których
mężowie są chorzy. (kogo? czego? dopełniacz)

Siehst du das Kind, das blonde Haare hat?/ Widzisz to dziecko, które ma blond włosy?

A co z zaimkiem względnym „welche“?
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Welche, welcher, welches

Odmiana „welche“ jest to 1:1 kopia odmiany rodzajnika określonego:

Przypadek
DER

(męski)
DIE

(żeński)
DAS

(nijaki)
liczba

mnoga

Nominativ: kto ? co? WELCHER WELCHE WELCHES WELCHE

Genitiv: czyj? kogo? czego? - - - -

Dativ: kim? czym? komu?
czemu?

WELCHEM WELCHER WELCHEM WELCHEN

Akkusativ: kogo? co? WELCHEN WELCHE WELCHES WELCHE

Ten zaimek względny uchodzi za nieco przestarzały i trąci myszą. 

Das ist der Mann, welcher einen Ferrari hat. /To jest mężczyzna, który ma Ferrari.
(kto ? co? mianownik)
Das ist der Mann, mit welchem ich in einem Ferrari gefahren bin. / To jest
mężczyzna, z którym jechałam w Ferrari. (z kim? czym? celownik)

Wo

A jeżeli chcemy podać więcej informacji o jakimś miejscu, najczęściej zaczyna się zdanie
przydawkowe od „wo“/gdzie:

Ich gehe zum Restaurant, wo es Sushi  gibt./ Idę do restauracji, gdzie jest sushi
Wie heißt der Ort, wo viel Bier getrunken wird?/ Jak nazywa się miejsce, gdzie pije
się dużo piwa?

Der Ort heißt übrigens Deutschland/ To miejsce nazywa się swoją drogą Niemcy.

Zaimki względne, a przypadek
Czyli jeszcze raz – zaimkiem względnym zaczyna się to zdanie przydawkowe. W zdaniu
przydawkowym dajemy dodatkowe informacje o rzeczy/osobie. Na przykład chcemy
powiedzieć dodatkowe informacje o pewnym mężczyźnie: der Mann.

Das ist der Mann, (kto? co? mianownik) der einen Ferrari hat./ To jest mężczyzna,
który ma Ferrari.
Das ist der Mann,(czyj? dopełniacz) dessen Frau jung ist./ To jest mężczyzna,
którego żona jest młoda.
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Das ist der Mann,(kim? czym? celownik) mit dem ich gestern gesprochen habe./ To
jest mężczyzna, z którym wczoraj rozmawiałam.
Das ist der Mann,(kogo? co? biernik) den ich gestern gesehen habe. / To jest
mężczyzna, którego wczoraj widziałam.

Skoro wprowadzamy dodatkowe informacje o  mężczyźnie, to rodzaj zaimka względnego
jest męski. No i liczba też pojedyncza, bo zaimek względny odnosi się do tego mężczyzny.
A zmienia się przypadek tego zaimka względnego, bo raz mówimy „…który“
(mianownik), raz „z którym“ (celownik), a raz „…którego“ (biernik) lub w znaczeniu
„czyjego“, wtedy jest Genitiv.
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Lekcja 15: czasowniki zwrotne niemiecki

Ich fühle mich gut. /Czuję się dobrze.  – „fühle mich“ to właśnie przykład czasownika
zwrotnego w niemieckim . Tutaj dowiesz się najważniejszych informacji o czasownikach
oraz zaimkach zwrotnych.

Czasowniki zwrotne w niemieckim: co trzeba wiedzieć?
Czasowniki zwrotne to te, które mają „się“/“sobie“ : myję się, ubieram się itp. To „się“
nazywa się zaimek zwrotny w bierniku, a „sobie“ to też zaimek zwrotny, ale  w
celowniku.

Zaimek zwrotny „się“

W języku polskim jest do każdej osoby jedno „się“: ja myje się, ty myjesz się itp. W języku
niemieckim „się“ wygląda inaczej dla każdej osoby: ich wasche mich, du wäschst dich, er
wäscht sich.  Tak wyglądaa zaimek zwrotny „się“ dla danej osoby:

  

ich kämme mich/ ja czeszę się wir kämmen uns/ my czeszemy się

du kämmst dich/ ty czeszesz się ihr kämmt euch/ wy czeszecie się

er/sie/es kämmt sich/ on, ona, ono
czesze się

Sie/sie kämmen sich/ państwo, oni
czeszą się

Freust du dich?/ Cieszysz się?
Wann trifft sie sich mit ihm?/ Kiedy ona się z nim  spotyka?
Ich verspäte mich./ Spóźnię się.
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Ich verspäte mich./ Spóźnię się.

uwaga
Nie zawsze czasownik zwrotny w języku polskim jest także czasownikiem zwrotnym w
języku niemieckim. Na przykład bawić się: spielen, kończyć się: enden, kąpać się : baden.

Zaimek zwrotny „sobie“

Jeżeli zamiast „się“, chcesz użyć „sobie“ to używasz zaimka zwrotnego w celowniku.
Odpowiednik naszego polskiego „sobie“  w języku niemieckim wygląda tak:

  

ich kämme mir das Haar (ja czeszę
sobie włosy)

wir kämmen uns das Haar (wy
czeszecie sobie włosy)

du kämmst dir das Haar (ty czeszesz
sobie włosy)

ihr kämmt euch das Haar (wy czeszecie
sobie włosy)

er/sie/es kämmt sich das Haar (on,
ona, ono czesze sobie włosy

Sie/sie kämmen sich das Haar
(państwo, oni czeszą sobie włosy)

Ich kämme mir das Haar./ Czeszę sobie włosy.
Ich kämme mich./ Czeszę się.
Du wäschst dir dein Haar./ Ty myjesz sobie włosy.
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Du wäschst dich./ Myjesz się.

Najważniejsze czasowniki zwrotne niemiecki: przykłady
Kannst du dich mal endlich waschen?/ Czy ty możesz się w końcu wymyć?
Bitte setzen Sie sich./ Proszę usiąść.
Ich entschuldige mich!/ Przepraszam.
Ich wünsche mir einen Elefant zu Weihnachten./ Życzę sobie słonia na gwiazdkę.
Lass uns spielen!/ Pobawmy się!
Wir unterhalten uns gerade über das Wetter./ Rozmawiamy o pogodzie
Bitte beeile dich!/ Pospiesz się.
Wollen wir uns treffen? / Może się spotkamy?
Meine Firma befindet sich in der Riehlstrasse./ Moja firma jest na ulicy
Riehlstrasse.
Ich verspäte mich ein bisschen./ Spóźnię się trochę.
Ich kann es  mir noch nicht leisten./ Jeszcze nie mogę sobie na to pozwolić.
Bitte, stellen Sie sich vor. / Proszę się przedstawić.
Ich interessiere mich für Geschichte./ Interesuję się historią.
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Lekcja 16: czasowniki rozdzielnie złożone

Aufstehen – to właśnie przykład czasownika rozdzielnie złożonego. W tej lekcji dowiesz się
najistotniejszych informacji o czasownikach rozdzielnie złożonych w języku niemieckim.

Czasowniki rozdzielnie złożone niemiecki: co należy
wiedzieć?
Czasowniki rozdzielnie złożone  składają się z przedrostka i czasownika. Na taki
przedrostek pada akcent, a jeśli występowałby gdzieś sam – to zawsze coś znaczy:

aufstehen/ wstać: samo „auf“ oznacza „na“
zurückfahren/ jechać z powrotem: samo „zurück“ oznacza „z powrotem“

Jeśli zobaczysz czasownik z takimi przedrostkami, to znaczy, że jest rozdzielnie złożony
(ponieważ występując samodzielnie ma znaczenie) :

ab-
auf-
ein-
her-
nach-
statt-
weg-
zurück-
zusammen- 

Taki przedrostek rozdziela się i węddruje na koniec zdania:

w czasie teraźniejszym 

AUFSTEHEN: Ich stehe auf./ Wstaję.
AUFMACHEN: Er macht die Flasche auf. / On otwiera butelkę.
ZURÜCKFAHREN: Ich fahre zurück./ Jadę spowrotem.

w czasie Präteritum:

AUFSTEHEN: Ich stand auf./ Wstałam.
AUFMACHEN: Er machte die Flasche auf/ On otworzył butelkę.
ZURÜCKFAHREN: Ich fuhr zurück./ Pojechałam z powrotem.

w trybie rozkazującym: 
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AUFSTEHEN: Steh auf!/ Wstawaj!
AUFMACHEN: Mach die Tür auf!/ Otwórz drzwi!
ZURÜCKFAHREN: Fahr zurück./ Jedź z powrotem.

Steh auf!/ Wstawaj!

Czasowniki rozdzielnie złożone w czasie Perfekt

Czasowniki rozdzielnie złożone w czasie Perfekt wędrują całe (wraz z przedrostkiem) na
koniec zdania, a między przedrostek i czasownik dodajemy -ge. Na przykład: Ich
bin zurückgegangen.

AUFSTEHEN: Ich bin aufgestanden./ Wstałem.
AUFMACHEN: Er hat die Flasche aufgemacht/ On otworzył butelkę.
ZURÜCKFAHREN: Er ist zurückgefahren. / On pojechał  z powrotem.
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Lekcja 17: rekcja czasownika

W tej lekcji dowiesz się najważniejszych informacji o rekcji czasownika w języku niemieckim.
Wyjaśnię ci, co to jest rekcja czasownika oraz po jakich czasownikach  trzeba zastosować
dopełniacz (Genitiv), celownik (Dativ), a kiedy biernik (Akkusativ).

Rekcja czasownika niemiecki: co to jest?
W języku niemieckim jest pewna grupa czasowników, które łączą się z konkretnym przypadkiem
– albo same z siebie, albo ponieważ występują z przyimkiem, który to z kolei łączy się z danym
przypadkiem.

Bez obaw – większość czasowników łączy się z takimi przypadkami, jak w jęzuku polskim. Na
przykład:

Warum antwortest du mir nicht? / Dlaczego mi nie odpowiadasz? (nie odpowiadasz komu?
czemu? czyli celownik, czyli niemiecki Dativ)
Ich danke Ihnen./ Dziękuję panu/ pani. (dziękuję komu? czemu? czyli celownik, czyli
niemiecki Dativ)
Ich brauche dich./ Potrzebuję cię. (potrzebuję kogo? co? cię, czyli biernik, czyli niemiecki
Akkusativ)

I tak dalej  – trzeba zatem przede wszystkim wiedzieć, na jakie pytania odpowiadają
poszczególne przypadki. Takich przypadków jest 4 i tutaj znajdziesz teorię w pigułce , przykłady
oraz ćwiczenia na przypadki niemieckie. A w tej lekcji pokażę ci tylko te czasowniki, które
wymagają innego przypadku niż w języku polskim. 

Czasowniki wymagające biernika (Akkusativ)

Poniżej znadziecie listę tych czasowników, które w języku niemieckim są z biernikiem, a w języku
polskim niekoniecznie 

Czasownik Tłumaczenie

anrufen zadzwonić

beneiden zazdrościć
komuś

heiraten poślubić

nennen nazywać

stören przeszkadzać

unterbrechen przerywać
1/5
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Czasownik Tłumaczenie

Unterbrich mich nicht!/ Nie przerwywaj mi. (nie przerywaj komu? czemu? – czyli po polsku
czasownik łaczy się z celownikiem, ale po niemiecku łączy się z biernikiem)
Willst du mich heiraten?/ Czy chcesz mnie poślubić?
Darf ich Sie stören?/ Czy mogę panu/pani przeszkodzić? (przeszkodzić komu? czemu? – czyli
po polsku czasownik łaczy się z celownikiem, ale po niemiecku łączy się z biernikiem)
Rufst du mich heute an? /Zadzwonisz do mnie dzisiaj?
Ich beneide dich. Zazdroszczę ci.

Willst du mich heiraten?/ Czy chcesz mnie poślubić?

Czasowniki wymagające celownika (Dativ)

A po  poniższych czasownikach jest w języku niemieckim zawsze celownik, czyli Dativ:

Czasownik Tłumaczenie

ausweichen wyminąć, ustąpić z drogi

ähneln być podobnym

bekommen posłużyć, wyjść na zdrowie

begegnen spotkać

beitreten przystąpić do organizacji
2/5

54



zustimmen zgadzać się

beiwohnen uczestniczyć, być
obecnym

folgen iść za kimś, następować

sich nähren zbliżać się

zuhören przysłuchiwać się

gehören/anhören przynależeć

Czasownik Tłumaczenie

Ich stimme deinem Vorschlag zu./ Zgadzam się z twoją propozycją.
Ich bin ihr auf der Straße begegnet./ Spotkałam ją na ulicy.
Das Essen ist mir nicht bekommen. / Jedzenie nie wyszło mi na zdrowie.
Wem gehört dieser Hund? / Do kogo należy ten pies?

Czasowniki wymagające dopełniacza (Genitiv)

Bardzo niewielka grupa czasowników łączy się z Genitivem. Dobra wiadomość jest taka, że nie  za
często używa się tego przypadku. Genitiv zastępuje się w mowie potocznej poprzez: czasownik +
przyimek + Dativ lub Akkusativ. O wiele bardziej naturalnie brzmi: „Ich erinnere mich an den
Namen“… niż „Ich erinnere mich des Namens“. Również o niebo lepiej brzmi „Er schämt sich für
seine Eltern“ niż „Er schämt sich seinen Eltern“.  Ale z czysto gramatycznego punku widzenia,
poniższe czasowniki łączą się z Genitivem:
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Czasownik Tłumaczenie

gedenken wspominać, pamiętać

sich bedienen posługiwać się

sich erfreuen cieszyć się czymś

bedürfen wymagać

sich enthalten powstrzymywać się

sich entsinnen przypominać sobie

sich erbarmen zlitować się

sich rühmen chwialić się

sich schämen wstydzić się

sich annehmen podjąć się czegoś

der Meinung sein być zdania

guter/schlechter Laune
sein

być w dobrym/złym
nastoju

Wir gedenken der Toten des Zweiten Weltkriegs./ Wspominamy ofiary II wojny światowej.
Das Betreten des Parks bedarf einer Genehmigung. Wstęp do parku wymaga pozwolenia.
Ich erinnere mich des Namens seines Mannes nicht mehr./ Nie przypominam sobie już
imienia jej męża.
Er schämt sich seinen Eltern./ On wstydzi się swoich rodziców.
Ich bin der Meinung, du sollst nach Hause gehen./ Jestem zdania, że powinieneś isć do
domu.

Czasowniki z przyimkami

Wiele czasowników w niemieckim łączy się z konkretnym przyimkiem. Z kolei ten przyimek
decyduje o tym, w jakim przypadku będzie to, do czego się odnosi. Na przykład czasownik
„sprechen“ łączy się między innymi z przyimkiem „mit“. Przyimek „mit“ łączy się z Dativem, a
zatem jest „mit dem Kind“. W drugim przykładzie przyimek „über“ łączy się z Akkusativem, a
zatem jest „über das Wetter“

Ich spreche mit dem Kind/ Rozmawiam z dzieckiem.
Wir sprechen über das Wetter./ Rozmawiamy o pogodzie.

Listę z rekcją czasownika znajdziesz w każdej książce do gramatyki, lub w internecie wpisując
„czasowniki z przyimkami“. Podpowiem ci teraz, jak się  nauczyć rekcji czasownika.
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Nie polecam uczyć się alfabetycznych list czasowników, tylko list podzielonych na przyimki
(tak jak na zdjęciu poniżej) W jakimś zeszycie pogrupuj i wypisz sobie czasowniki, które
łączą się z an, auf, aus, bei , für i tak dalej.

             
           

   

Musisz oczywiście wiedzieć, z jakim przyimkiem łączy się dany czasownik i co wtedy oznacza. A
skąd wiedzieć z jakim przypadkiem łączy się dany przyimek?Wystarczy nauczyć się przyimków w
niemieckim, których jest o wiele mniej, niż czasowników i wiedzieć z jakim przypadkiem się łączą.
Tutaj znajdziesz pełną listę przyimków wraz z ich przypadkami, z jakimi się łączą.

Na zdjęciu widzisz częśc rekcji czasownika z „Nowe repetytorium  gramatyki języka niemieckiego“ autorstwa S. Bęza. Nauka takiej listy,
pogrupowanej według przyimków, jest efektywniejsza niż alafetyczna lista.
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Lekcja 18: czas przyszły niemiecki: Futur I

Ich werde jeden Tag Deutsch lernen./ Każdego dnia będę uczyć się niemieckiego – to właśnie
przykład zdania w czasie przyszłym Futur I. W tej lekcji dowiesz się na temat tego czasu
najważniejszych informacji.

Czas przyszły niemiecki: co należy wiedzieć?
Jeśli chcesz opowiedzieć o czymś, co nastąpi w przyszłości, najbardziej naturalnie wyjdzie,
jeśli użyjesz zwykłego czasu teraźniejszego, czyli Präsens dodając słówko wskazujące na
przyszłość. Czyli zupełnie jak w języku polskim.Na przykład:

Morgen gehe ich zum Arzt. /Jutro idę do lekarza.
Nächste Woche treffe ich mich  mit Helga. /W następnym tygodniu spotykam się z
Helgą.
Was machst du am Wochenende? /Co robisz w weekend?

Kiedy używamy czasy przyszłego Futur I ?
Do wyrażenia czegoś w przyszłości, jeśli:

prognozujemy

Morgen wird es regnen./ Jutro będzie padać.
Helga ist alt und verliebt. Sie wird wohl bald heiraten. /Helga jest stara i zakochana. 
Z pewnością niedługo wyjdzie za mąż / ożeni się…

obiecujemy

Helga ich liebe dich! Ich werde dich heiraten. /Helga kocham cię! Ożenię się z tobą!
Ab morgen werde ich Deutsch lernen. /Od jutra będę uczyć się niemieckiego.
(obiecanki cacanki )

planujemy

Ich werde nächstes Jahr nach Honolulu fahren. /W następnym roku pojadę do
Honolulu. 

rozkazujemy

Du wirst jetzt dein Zimmer aufräumen!/ Teraz posprzątasz swój pokój.
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Ich werde nächstes Jahr nach Honolulu fahren. /W następnym roku pojadę do Honolulu.

Jak tworzy się czas przyszły Futur I?
Czas przyszły niemiecki Futur I tworzy się według bardzo prostego schematu, który
widzicie poniżej:

 werden + bezokolicznik (Infinitiv)  

Do szczęścia jest  zatem potrzebna odmiana czasownika werden przez osoby:

l.poj l.mn.

ich werde wir werden

du wirst ihr werdet

sie/er/es wird Sie/sie werden

Na przykład:

Ich werde Deutsch lernen. /Będę uczyć się niemieckiego
Ich werde jeden Tag 30 min Deutsch lernen. /Codziennie będę uczyć się
niemieckiego.
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 ciekawe

Chcesz na  takie obietnice zareagować z lekkim niedowierzaniem, na zasadzie
‚poczekamy, zobaczymy? Odpowiedz: Wir werden (mal) sehen (potocznie) / Schau ma
mal (dialekt, bardzo potocznie)!

Czas przyszły niemiecki z czasownikami modalnymi
Czasowników modalnych uczyliśmy się tutaj tutaj. Jeśli chcesz zrobić zdanie z
czasownikiem modalnym w Futur I, to robi się to według takiego schematu:

 Czasowniki modalne przytulają się do tego drugiego czasownika  i są zawsze na końcu
zdania w Futur I, w bezokoliczniku : 

Ich werde noch viel lernen müssen./ Będę musiała się jeszcze wiele nauczyć.
Du wirst morgen sehr früh aufstehen müssen. / Jutro będziesz musiał bardzo
wcześnie stać
Er wird wohl nicht mehr arbeiten können. / On nie będzie mógł pracować.
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Lekcja 19: tryb rozkazujący

Przynieś, podnieś, pozamiataj – to właśnie przykład dla trybu rozkazującego.. W tej lekcji
dowiesz się, jak wydawać rozkazy po niemiecku. Los geht’s!

Co należy wiedzieć o trybie rozkazującym?
Tryb rozkazujący niemiecki służy do wyrażania nie tylko rozkazów, ale także próśb. Jeżeli
dodamy magiczne słówko proszę, czyli bitte – nasze polecenie będzie brzmiało ładnie i
grzecznie:

Essen Sie bitte die ganze Schokolade auf!/ Proszę zjeść całą czekoladę.
Erstellen Sie bitte eine Excel Tabelle./ Proszę zrobić tabelkę w Excel.

Essen Sie bitte die ganze Schokolade auf!/ Proszę zjeść całą czekoladę.

Jak tworzy się tryb rozkazujący niemiecki?

Rozkaz dla 2 os. liczby pojedynczej i mnogiej

Jeśli rozkazujemy  2 osobie liczby pojedynczej i  mnogiej, czyli ty i wy, pomijamy wtedy
zaimek, i odcinamy końcówkę -st w liczbie pojedynczej:
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tryb oznajmujący tryb rozkazujący

Du machst die Einkäufe. / Ty robisz
zakupy.

Mach die Einkäufe (bitte). / Zrób
zakupy

Du meldest dich. / Ty dajesz znać. Melde dich. / Odezwij się.

Du wartest auf mich. / Ty czekasz na
mnie.

Warte auf mich./ Czekaj na mnie.

Rozkaz dla 1 i 3os. l. mnogiej

Żeby rozkazać w 1 i 3 os. l.mnogiej, czyli my i oni,  musimy przestawić zaimek z
czasownikiem i gotowe:

tryb oznajmujący tryb rozkazujący

Sie machen die Einkäufe./
Oni robią zakupy.

Machen sie die Einkäufe!/ Niech oni zrobią
zakupy!

Wir machen die Einkäufe. /
Mu robimy zakupy,

Machen wir die Einkäufe!/ Zróbmy zakupy!

Wir warten. / My czekamy. Warten wir!/ Zaczekajmy!

Sie warten auf mich./ Oni
czekają na mnie.

Warten sie auf mich!/ Niech oni poczekają na
mnie!

Sie (państwo, pan, pani)
warten auf mich.

Warten Sie auf mich! Proszę na mnie poczekać!/
Państwo poczekają na mnie

Sie (państwo, pan, pani)
machen die Einkäufe.

Machen Sie die Einkäufe! Proszę zrobić zakupy/
Państwo zrobią zakupy.
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zapamiętaj
Du fährst, du schläfst – wszystkie przegłosy czyli to ä znikają przy rozkazach: Fahr! (jedź)
Schlaf !(śpij)
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Lekcja 20: Konjunktiv II (tryb przypuszczający)

Ich wäre gerne reich. / Chciałbym być bogaty – to przykład zdania w Konjunktiv II. Tutaj
dowiesz się najważniejszych informacji o trybie przypuszczającym w języku niemieckim:
Konjunktiv II. Los geht’s!

Konjunktiv II: co trzeba wiedzieć?
Konjunktiv II może się nam przydać wtedy, jeśli chcemy wyrazić:

(nierealne) życzenia i nadzieje, na przykład:

Ich wäre gerne reich. / Chciałbym być bogaty.
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Wenn ich reich wäre, würde ich nichts machen./ Gdybym był bogaty, nie robił bym
nic.

Ich wäre gerne reich. / Chciałbym być bogaty – to przykład zdania w Konjunktiv II.

Konjunktiv II: jak się tworzy?

W teraźniejszości

Konjunktiv II tworzy się w odniesieniu do teraźniejszości w ten sposób:

1. Bierzesz formę czasownika w  Präteritum
2. dodajesz Umlaut w czasownikach, które mają w temacie a/o/u
3. dodajesz ‚e‘ do czasownika w 1. i 3. osobie, jeśli takowego e nie ma na końcu

czasownika

Na przykład:

Ich fände einen Job, wenn ich Zeit hätte./ Znalazłbym pracę, gdybym miał czas.
Ich ginge einkaufen, wenn ich Geld hätte./ Poszedłbym na zakupy, gdybym miał
pieniądze.

Mowa potoczna
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prostego schematu:

odmieniony czasownik würden + bezokolicznik

Tak odmienia się „würden“ przez osoby:

ich würde

du würdest

er/sie/es würde

wir würden

ihr würdet

Sie/sie würden

A tak  wyglądają zdania w Konjunktiv II z zastosowaniem „würden“w praktyce:

Ich würde mir ein Haus kaufen/ Kupiłbym sobie dom.
Ich würde mich gerne mit dir treffen/ Chętnie bym się z tobą spotkał. 
Würdest du mit mir ins Kino gehen? /Poszedłbyś ze mną do kina?
Sie würden sowas nie sagen!/ Oni by nigdy czegoś takiego nie powiedzieli!
Würdest du mir bitte Salz geben?/ Czy mógłbyś mi podać sól?
Ich würde so gerne dich besuchen./ Tak bardzo chciałbym cię odwiedzić.
Wenn ich nur mehr Zeit hätte. / Gdybym tylko miał więcej czasu.
Wir würden nach Honolulu fahren./ Pojechalibyśmy do Honolulu.
Ich könnte dich besuchen, wenn ich mehr Zeit hätte./ Mógłbym cię odwiedzić,
gdybym miał więcej czasu.
Ich würde an deiner Stelle eine Übung zum Konjunktiv II machen :)/ Na twoim
miejscu zrobiłbym ćwiczenie na Konjunktiv II.

W przeszłości

Tak tworzy się Konjunktiv II w odniesieniu do przeszłości:

1. Bierzesz czasownik w Partizip II Perfekt, czyli : gegangen, gegessen itp. (ten co
używasz do Perfekt)

2. Bierzesz odpowiedni dla tego czasownika czasownik posiłkowy w Konjunktiv II
(hätten od haben, wären od sein), z odpowiednią końcówką osobową

Na przykład:

3/4
66



Ich hätte gestern gekocht, aber ich war krank/ Ugotowałabym wczoraj, ale byłam
chora.
Ich wäre gegangen, aber ich hatte kein Lust./ Poszedłbym, ale nie miałem ochoty.
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Lekcja 21: stopniowanie przymiotników niemiecki

Ich bin schlauer/Jestem mądrzejszy – przymiotnik „schlauer“ jest przykładem przymiotnika
w stopniu wyższym. Z tej lekcji dowiesz się najważniejszych informacji o stopniowaniu
przymiotników.  A jeżeli chcesz nauczyć się najważniejszych przymiotników zajrzyj tutaj i
tutaj.

Stopniowanie przymiotników niemiecki: wprowadzenie

schön – schöner – am schönsten/ der, die, das schönste /ładny – ładniejszy – najładniejszy

To właśnie jest stopniowanie przymiotników. Są trzy stopnie: ładny (schön) to stopień
równy, ładniejszy (schöner) to stopień wyższy, a najładniejszy (am schönsten,/ der, die,
das schönste) to stopień najwyższy. Żeby stworzyć stopień wyższy dodaje się końcówkę -
er , a dodając -ste najwyższy. To tak w skrócie – a teraz przypatrzymy się każdemu
stopniu z osobna:

gut : stopień równy
Stopień równy, to ten normalny przymiotnik bez końcówek: ładny, miły / schön, nett. Na
przykład:

Du bist so schön wie Krzysztof Ibisz. /Jesteś taki piękny, jak pan Ibisz

stopień wyższy
Jeśli chcemy powiedzieć, że ktoś jest ładniejszy od pana Krzysztofa Ibisza, musimy do
przymiotnika dodać końcówkę -er. „Als“ oznacza po polsku „niż“ i używa się tego słowa
porównując coś z czymś:

Du bist schöner als Krzysztof Ibisz./ Ty jesteś ładniejszy niż Krzysztof Ibisz.
Ich bin aber netter als er./ Ale ja jestem od niego milszy.
Er ist junger als Krzysztof Ibisz / On jest młodszy od Krzysztofa.

 ciekawostka

Junger und schöner als Krzysztof Ibisz??! DAS GIBT’S DOCH NICHT !;) – jeśli chcemy
wyrazić nasze niedowierzanie używając języka potocznego, ten zwrot znaczy tyle co:
chyba sobie jaja robisz/ niemożliwe/ no nie wierzę!
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stopień wyższy: wyjątki

Jeżeli przymiotnik kończy się na „el“, w stopniu wyższym wypada „e“. W stopniu
najwyższym NIE

edel – edler – am edelsten
sensibel – sensibler – am sensibelsten
dunkel – dunkler – am dunkelsten
flexibel – flexibler – am flexibelsten

Jeżeli przymiotnik kończy się na „er“, również wypada „e“, jeżeli jest przed tym jakaś
samogłoska (a,e,i,o,u)

teuer – teurer – am teuersten
sauer – saurer – am sauersten
sauber – sauberer – am saubersten

Jednosylabowe przymiotniki dostają przeważnie w stopniu wyższym Umlaut (ä,ö,ü)

groß – größer – am größten
klug – klüger – am klügsten
alt – älter – am ältesten

stopień najwyższy
A jeżeli nie porównujemy się z nikim i chcemy powiedzieć, że to my jesteśmy NAJładniejsi,
musimy użyć stopnia najwyższego przymiotnika.  Tak tworzy się stopień najwyższy:

1. rodzajnik określony + przymiotnik + końcówka „-ste“
2. „am“ + przymiotnik + końcówka „-sten“

Na przykład:

„Zenon ist der schnellste Läufer.“/ Zenon jest najszybszym biegaczem.
„Zenon rennt am schnellsten.“/ Zenon biega najszybciej.
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stopień najwyższy: wyjątki

Przymiotniki, które kończą się na „d“, „t“ oder „s“, „ß“, „x“, „z“, tworzą stopień
najwyższy poprzez końcówkę „- est“ 

leicht – leichter – am leichtesten
heiß – heißer – am heißesten
schlecht – schlechter – am schlechtesten

wyjątek
groß – größer – am größten
Przymiotniki jednosylabowe dostają często przegłos w stopniu najwyższym:

groß – größer – am größten
klug – klüger – am klügsten
alt – älter – am ältesten

Przymiotniki nieregularne
Niektóre przymiotniki stopniują się nieregularnie:

stopień
równy

stopień
wyższy

stopień
najwyższy

gut besser best-

viel mehr meist-

nah näher nächst-

hoch höher höchst-
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groß größer größt-

stopień
równy

stopień
wyższy

stopień
najwyższy
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Lekcja 22: odmiana przymiotnika niemiecki

„Ein kleiner Mann“ ALE „der kleine Mann“ – dlaczego zmieniła się końcówka przymiotnika?
W tej lekcji dowiesz się najważniejszych informacji o odmianie przymiotnika niemieckiego
po rodzajniku określonym, nieokreślonym i bez rodzajnika.

Kiedy przymiotnik się odmienia?
Jeżeli przymiotnik jest przed rzeczownikiem, to trzeba mu dać określoną końcówkę:

Die junge Frau lernt Deutsch./ Młoda kobieta uczy się niemieckiego. (przymiotnik
jest przed rzeczownikiem ⇒ musi być odmieniony i dostał końcówkę „e“)

A jeżeli jest po rzeczowniku, to żadnych końcówek nie dostaje:

Die Frau ist jung./ Kobieta jest młoda.

A to jaką końcówkę dostaje, zależy od tego czy przed przymiotnikiem występuje rodzajnik
określony/ nieokreślony/ brak rodzajnika:

Odmiana przymiotnika  po rodzajniku określonym
Jeżeli przed przymiotnikiem niemieckim jest rodzajnik określony, to już wykonuje całą
robotę i jednoznacznie określa płeć, liczbę oraz przypadek – przymiotnik więc nie musi
tego robić. A zatem, taki przymiotnik nie ma co się wysilać i prawie zawsze dostaje
końcówkę „-en“. Tylko w pięciu przypadkach dostaje końcówkę -e, co widać w tabeli
poniżej. Zapamiętaj więc te wyjątki, a przy reszcie śmiało dawaj końcówkę -en przy
przymiotnikach po rodzajniku określonym.

Przypadek
DER

(męski)
DIE

(żeński) DAS (nijaki) liczba mnoga

Nominativ: kto ? co? DER altE
Mann

DIE schönE
Frau

DAS kleinE
Kind

DIE schönen
Menschen

Genitiv: czyj? DES alten
Mannes

DER
schönen
Frau

DES kleinen
Kindes

DER schönen
Menschen

Dativ: kim? czym?
kogo? czego?

DEM alten
Mann

DER
schönen
Frau

DEM kleinen
Kind

DEN schönen
Menschen
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Akkusativ: kogo? co? DEN alten
Mann

DIE schönE
Frau

DAS kleinE
Kind

DIE schönen
Menschen

Przypadek
DER

(męski)
DIE

(żeński) DAS (nijaki) liczba mnoga

Na przykład:

Ich sehe den alten Mann./ Widzę starszego mężczyznę.
Wir reden über die traurige Situation von gestern./ Rozmawiamy o przykrej sytuacji
z wczoraj.

Po jeszcze jakich słówkach przymiotniki niemieckie odmieniają się jak po
rodzajniku określonym? Po takich słowach jak w tabeli poniżej,  przymiotnik zachowuje
się tak, jak po rodzajniku określonym. Takich właśnie list, najlepiej uczyć się układając
sobie z nimi zdania. Ja ułożyłam ciąg mniej czy więcej logicznie powiązanych zdań  o
przystojnych Polakach i pięknych Polkach: 

Słówka, które zastępują
rodzajnik określony Przykład Tłumaczenie

dieser, diese, dieses (ten, ta,
to)

Diese schöne Frau
kommt aus Polen.

Ta piękna kobieta jest
z Polski.

jener, jene, jenes (tamten,
tamta, tamto)

Jene schöne Frau
kommt ebenso aus
Polen.

Tamta piękna kobieta
jest również z Polski.

jeder,jede, jedes (każdy, każda,
każde)

Na klar - jede schöne
Frau ist eine Polin.

Oczywiście - każda
piękna kobieta jest
Polką.

welcher, welche, welches
(jaki/który, jaka/która,
jakie/które)

Welche schöne Frau
kommt nicht aus
Polen?

Która piękna kobieta
nie jest z Polski?

derselbe, dieselbe, dasselbe
(ten sam, ta sama, to samo)

Dasselbe Prinzip gilt
für polnische Männer.

Ta sama zasada tyczy
się polskich mężczyzn.

alle Alle polnischen
Männer sind gut
aussehend.

Wszyscy polscy
mężczyźni są
przystojni.
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zaimki dzierżawcze w liczbie
mnogiej

Meine polnischen
Freunden!

Moi polscy przyjaciele!

Słówka, które zastępują
rodzajnik określony Przykład Tłumaczenie

Odmiana przymiotnika po rodzajniku nieokreślonym
Rodzajniki nieokreślone, nie zawsze dokładnie wskazują o jaką płeć chodzi. Na przykład
taki rodzajnik nieokreślony „ein“ – może zastępować „das“ albo „der“. I dlatego właśnie
przymiotnik dostaje „er“ po rodzajniku nieokreślonym w mianowniku rodzaju męskiego,
w mianowniku rodzaju  nijakiego oraz w bierniku końcówkę „es“, żeby było jasne o jaką
płeć chodzi.Liczba mnoga przejmuje 1:1 końcówki jakie ma rodzajnik określony w liczbie
mnogiej – bo rodzajnika nieokreślonego nie ma w liczbie mnogiej.

Przypadek rodzaj męski
rodzaj
żeński rodzaj nijaki liczba mnoga

Nominativ:
kto? co?

ein altER
Mann

eine tollE
Frau

ein kleinES
Kind

glücklichE
Kinder

Genitiv: czyj? eines alten
Mannes

einer tollen
Frau

eines kleinen
Kindes

glücklichER
Kinder

Dativ: z kim? z
czym?

einem alten
Mann

einer tollen
Frau

einem kleinen
Kind

glücklichEN
Kindern

Akkusativ
kogo? co?

einen altEN
Mann

eine tollE
Frau

ein kleinES
Kind

glücklichE
Kinder

Ein kleiner Mann mit einem großen Ego. / Mały pan z dużym ego.
Hast du letztens ein interessantes Buch gelesen? / Czy czytałeś ostatnio jakąś
interesującą książkę?
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Hast du letztens ein interessantes Buch gelesen? / Czy czytałeś ostatnio jakąś interesującą książkę?

Po jeszcze jakich słówkach przymiotniki odmieniają się tak jak po nieokreślonych
rodzajnikach? Po poniższych słowach, przymiotniki dostają takie końcówki, jak po
rodzajnikach nieokreślonych:

zaimkach dzierżawczych (mein, dein etc.) w l.poj.
kein ( w liczbie pojedynczej)
manch
solch
wenig
viel
welch

Na przykład:

Kein normaler Mensch will Deutsch lernen/ Żaden normalny człowiek nie chce
uczyć się niemieckiego . ALE
Keine normalen Menschen wollen Deutsch lernen./Żadni normalni ludzie nie chcą
uczyć się niemieckiego.  (l.mn., czyli odmiana jak po rodzajniku określonym)
Mein kleines Kind ist in der Kita./ Moje młodsze dziecko jest w przedszkolu. ALE
Meine kleinen Kinder sind in der Kita./ Moje młodsze dzieci (l.mn.,czyli odmiana jak
po rodzajniku określonym)

Odmiana przymiotnia bez rodzajnika
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Jeżeli przez rzeczownikiem nie ma rodzajnika, to  przymiotnik musi pokazać w jakim
przypadku, liczbie i rodzaju jest rzeczownik, bo kto by inny? Dlatego przymiotnik
przejmuje końcówki, jakie miałby rodzajnik określony, którego nie ma. Jedynym
wyjątkiem jest Genitiv w rodzaju męskim i nijakim.

Przypadek
rodzaj
męski

rodzaj
żeński

rodzaj
nijaki liczba mnoga

Nominativ: kto?
co?

altER Mann tollE Frau kleinES Kind glücklichE Kinder

Genitiv: czyj? altEN
MannES

tollER Frau kleinEN
KindES

glücklichER
Kinder

Dativ: z kim? z
czym?

altEN Mann tollER Frau kleinEM Kind glücklichEN
Kindern

Akkusativ kogo?
co?

altEN Mann tollE Frau kleinES Kind glücklichE Kinder
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