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I ODMIANA CZASOWNIKÓW  

Odmiana przez osoby najczęściej używanych czasowników: 

L. pojedyncza  sein- być haben- 

mieć 

gehen- iść arbeiten- 

pracować 

machen- 

robić 

ja ich bin habe gehe arbeite mache 

ty du bist hast gehst arbeitest machst 

on er ist hat geht arbeitet macht 

ona sie ist hat geht arbeitet macht 

ono es ist hat geht arbeitet macht 

L. mnoga       

my wir sind haben gehen arbeiten machen 

wy ihr seid habt geht arbeitet macht 

oni sie sind haben gehen arbeiten machen 

Oni/Pan/Pani/ 

Państwo 

Sie (forma 

grzecznościowa) 

sind haben gehen arbeiten machen 

 

II BUDOWA ZDANIA W JĘZYKU NIEMIECKIM 

Schemat budowy zdania w języku niemieckim: 

ZDANIE OZNAJMUJĄCE 

Czasownik (orzeczenie) zawsze występuje na drugim miejscu, niezależnie jaka część zdania 

go poprzedza. 

Ich bin aus Polen -Ja jestem z Polski 

Er hat keine Berufserfahrung- On nie ma doświadczenia zawodowego 

ZDANIE PYTAJĄCE 

Czasownik występuje na pierwszym miejscu w zdaniu pytającym o rozstrzygnięcie: (Ja, 

Nein) 

Bist du aus Polen? - Czy ty jesteś z Polski? 

Hat er die Berufserfahrung?- Czy on ma doświadczenie zawodowe? 

Zdania pytające mogą zaczynać się od zaimka pytającego, który stoi zawsze na pierwszym 

miejscu, a za nim czasownik: 

Wer Kto Wie Jak 

Was Co Wie lange Jak długo 

Wo Gdzie Wie viel Ile 

Wem Komu Warum Dlaczego 

Wen Kogo Woher Skąd 

Wessen Czyj Wohin Dokąd 

Welcher Jaki Wann Kiedy 
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Np. Wer spielt Tennis? - Kto gra w tenisa? 

Wo ist meine Jacke?- Gdzie jest moja kurtka? 

Woher kommen Sie?- Skąd Pan pochodzi? 

III LICZBY 

1 eins 11 elf 

2 zwei 12 zwölf 

3 drei 13 dreizehn 

4 vier 14 vierzehn 

5 fünf 15 fünfzehn 

6 sechs 16 sechzehn 

7 sieben 17 siebzehn 

8 acht 18 achtzehn 

9 neun 19 neunzehn 

10 zehn 20 zwanzig 

 

30 dreißzig 

40 vierzig 

50 fünfzig 

60 sechzig 

70 siebzig 

80 achtzig 

90 neunzig 

100 hundert 

 

Liczby odczytujemy odwrotnie do zapisu np.  

29- neunundzwanzig ( dziewięć i dwadzieścia) 

72- zweiundsiebzig (dwa i siedemdziesiąt) 

 

IV PORY DNIA, DNI TYGODNIA, MIESIĄCE 

PORY DNIA 

Rano Der Morgen Popołudnie Der Nachmittag 

Przedpołudnie Der Vormittag Wieczór Der Abend 

Południe Der Mittag Noc Die Nacht 

 

Np. Am Morgen essen wir Frühstück - rano jemy śniadanie 
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OKREŚLANIE CZASU 

Dzisiaj heute 

Wczoraj gestern 

Przedwczoraj vorgestern 

Jutro morgen 

Pojutrze übermorgen 

Za tydzień in einerWoche 

Za miesiąc ineinemMonat 

Tydzień temu in vorigerWoche 

Miesiąc temu in vorigemMonat 

 

Np. In diesem Monat habe ich viel Zeit- w tym tygodniu mam dużo czasu 

Übermorgen fahre ich nach Polen- po jutrze jadę do Polski 

DNI TYGODNIA 

Poniedziałek  Montag 

Wtorek Dienstag 

Środa Mittwoch 

Czwartek Donerstag 

Piątek Freitag 

Sobota Samstag 

Niedziela Sonntag 

  

Am Montag arbeite ich länger - w poniedziałek pracuję dłużej 

MIESIĄCE 

Styczeń der Januar Lipiec der Juli 

Luty der Februar Sierpień der August 

Marzec der März Wrzesień der September 

Kwiecień der April Październik der Oktober 

Maj der Mai Listopad der November 

Czerwiec der Juni Grudzień der Dezember 

 

Np. Im Oktober, Im Mai- w październiku, w maju 

V GODZINY 

Pytanie: 

Wie spät ist es? 

Wie viel Uhr ist es?- która jest godzina? 

Odpowiedź: 

Es ist zwei Uhr- jest druga godzina 
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Tworzenie pełnej godziny: 

1:00- ein Uhr  

3:00- drei Uhr 

11:00- elf Uhr 

Minuty tworzymy poprzez dodawanie przedrostka  

vor- przed  

 nach- po 

halb- w pół do 

np. 

12:23- Es ist dreiundzwanzig nach zwölf - dwadzieścia trzy minuty po dwunastej 

15:58- Es ist zwei vor vier Uhr - za dwie czwarta 

13:30- halb zwei - w pół do drugiej 

22:30- halb elf - w pół do jedenastej 

Um wie viel Uhr enden wir die Arbeit?- o której godzinie kończymy pracę? 

Um zwei Uhr- o drugiej. 

VI DZIAŁY TEMATYCZNE 

Każdy dział tematyczny składa się z listy najczęściej używanych rzeczowników, 

czasowników, przymiotników oraz całych zdań, przydatnych w pracy w danym sektorze. 

1. PRZYDATNE ZWROTY 

cześć Hallo 

do jutra Bis morgen 

do widzenia Auf Wiedersehen 

dobranoc Gute Nacht 

dzień dobry Guten Tag 

dziękuję Danke schön 

jak się masz? Wie geht es dir? 

miłego dnia Schönen Tag 

proszę Bitte 

przepraszam Entschuldigung 

 

na lewo links w (środku) in 

na prawo rechts na an 

nigdzie nirgendwo za hinter 

prosto geradeaus pomiędzy zwischen 

tam dort pod unter 

tutaj hier nad über 

wszędzie überall przed vor 

z tyłu hinten obok neben 
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ale aber od (czas) seit 

bez ohne podczas während 

i und dla für 

lub oder u, przy, koło bei 

ponieważ weil do  zu/ bis 

przeciwko gegen mimo trotz 

z mit zamiast anstatt 

że dass od von 

 

jest ciepło Es ist warm 

jest mgła Es ist Nebel 

jest zimno Es ist kalt 

mówię słabo po niemiecku Ich spreche schwach Deutsch 

nie rozumiem Ich verstehe nicht 

pada deszcz Es regnet 

proszę powtórzyć Wiederholen Sie bitte 

wszystko jasne Alles klar 

 

2. W URZĘDZIE, W BIURZE 

imię der Vorname 

nazwisko der Name 

adres die Adresse 

wiek das Alter 

stan cywilny der Familienstand 

żonaty/ mężatka verheiratet 

wolny/a leidig 

rozwiedziony/-a geschieden 

wdowa/wdowiec die Witwe/ der Witwer 

konto bankowe das Bankkonto 

przelew bankowy die Banküberweisung 

dowód osobisty der Personalausweis 

paszport der Reisepass 

numer i seria paszportu die Paßnummer und Serie 

zawód der Beruf 

obywatelstwo die Staatsangehörigkeit 

prawo jazdy der Führerschein 

zameldowanie die Anmeldung 

 

 

 

 

 



EURO WELT AGENCJA POŚREDNICTWA PRACY 
 

str. 7 
 

3. MIESZKANIE 

czy jest tutaj Internet? Gibt es hier einen Internetanschluss? 

czy mieszkanie jest umeblowane? Ist die Wohnung möbliert? 

czy muszę zapłacić kaucję? Muss ich eine Kaution zahlen? 

czynsz die Miete 

duży pokój das Wohnzimmer 

ile wynosi czynsz? Wie hoch ist die Miete? 

jadalnia das Esszimmer 

koszty dodatkowe (media, prąd, gaz, itp.) die Nebenkosten 

kuchnia die Küche 

łazienka das Badezimmer 

mieszkanie jednopokojowe die Einzimmerwohnung 

wynająć pokój die Wohnung mieten 

 

4. PRACA  

co mamy dzisiaj zrobić? Was sollen wir heute machen? 

dni robocze die Werktage 

doświadczenie zawodowe die Berufserfahrung 

ile czasu mamy na tą pracę? Wie viel Zeit haben wir für diese Arbeit 

jestem z zawodu elektrykiem Ich bin Elektriker von Beruf 

jestem zajęty Ich bin beschäftigt 

kiedy wypłacane jest wynagrodzenie? Wann wird das Gehalt ausgezahlt? 

obowiązek die Pflicht 

pensja das Gehalt 

praca die Arbeit 

pracodawca der Arbeitsgeber 

pracować arbeiten 

pracować jako arbeiten als 

pracownik der Arbeiter 

przerwa obiadowa die Mittagspause 

stanowisko pracy die Arbeitsstelle 

umiejętności die Kenntnisse 

umowa o dzieło der Werkvertrag 

umowa o pracę der Arbeitsvertrag 

umowa zlecenie der Dienstleistungsvertrag 

zarabiać verdienen 

zawód das Beruf 

zmiana dzienna die Frühschicht 

zmiana nocna die Nachtschicht 

zmiana popołudniowa die Spätschicht 

znajomość języka niemieckiego die Deutschkemmtnisse 
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5. BUDOWNICTWO/ELEKTRYKA 

beton der Beton 

betoniarka die Mischmaschine 

cement der Zement 

dach das Dach 

deska das Brett 

drzwi die Tür 

dźwig der Kran 

farba die Farbe 

frezarka die  Fräsmaschine 

gips der Gips 

grzejnik der Heizkörper 

imadło    der Schraubstock 

kabel das Kabel 

kątownik der Winkel 

klej der Klebstoff 

koparka der Bagger 

kosz der Korb 

listwa die Latte 

łopata die Schaufel 

miotła der Besen 

młotek der Hammer 

nożyce die Schäre 

papier ścierny das Schleifpapier 

pilnik die Raspel 

piła die Säge 

plac budowy die Baustelle 

poziomica die Wasserwaage 

schody die Treppe 

szlifierka die Schleifmaschine 

śruba die Schraube 

tokarka die Drehmaschine 

wiertarka die Bohrmaschine 

wkrętarka der Schraubendreher 

gniazdko die Steckdose 

uziemienie die Erdung 

wiadro der Eimer 

śrubokręt der Schraubenzieher 

palnik spawalniczy der Schweißbrenner 

rusztowanie das Gerüst 

izolacja das Isoliermaterial 

 

Co mam dziś zrobić? Was soll ich heute machen? 

Gdzie mam zamontować gniazdko? Wo soll ich die Steckdose montieren? 

Zepsuł się wyłącznik Der Schalter ist kapput 

Proszę wymienić żarówkę Wechseln Sie bitte die Glühbirnen 

Po jutrze malujemy schody Übermorgen streichen wir die Treppe 
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6. GASTRONOMIA 

barman der Barkeeper 

butelka die Flasche 

danie główne das Hauptgericht 

deser die Nachspeise 

drink der Drink 

filiżanka die Tasse 

garnek der Topf 

gotować kochen 

herbata der Tee 

kawa  der Kaffee 

kieliszek das Glas 

kolacja das Abendessen 

korzystać benutzen 

kosz na śmieci der Abfalleimer 

kufel Maßkrug 

łyżka der Löffel 

margaryna die Margarine 

masło die Butter 

mop der Moppen 

napiwek das Trinkgeld 

nóż das Messer 

obiad das Mittagessen 

odkurzacz der Staubsauger 

patelnia die Pfanne 

płacić zahlen 

pomywacz der Tellerwäscher 

pralka die Waschmaschine 

rachunek die Rechnung 

smażyć braten 

śniadanie das Frühstück 

sprzątać aufräumen 

stolik der Tisch 

szklanka das Glas 

szmatka der Lappen 

sztućce das Besteck 

wiadro der Eimer 

widelec die Gabel 

worki na śmieci die Müllbeutel 

zmywać spülen 

zmywarka die Spülmaschine 

 

co Państwo zamawiają? Was bestellen Sie? 

czy mogę w czymś pomóc? Kann ich Ihnen helfen? 

czy napije się Pan czegoś? Möchten Sie etwas zum Trinken? 

gdzie wyrzucać śmieci? Wo soll ich den Müll rausbringen? 

mokre naczynia  das nasse Geschirr 
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poproszę o menu Die Speisekarte bitte 

poproszę rachunek Die Rechnung bitte 

proszę tutaj posprzątać Räumen Sie hier auf 

 

7. OGÓLNE ZWROTY PRZYDATNE W PRACY W NIEMCZECH 

Chciałbym... Ich  möchte... 

Co to jest Was ist das? 

Czy jest Pan zadowolony z mojej pracy? Sind Sie zufrieden mit meiner Arbeit? 

Czy ma Pan/Pani coś przeciwko? Haben Sie etwas dagegen? 

Czy mogę... Darf ich... 

Czy może mi Pan/Pani powiedzieć... Können Sie mir bitte sagen... 

Czy powinienem.... Soll ich... 

Czy pracuję dzisiaj na nocną zmianę? Habe  ich heute die Nachtschicht? 

Czy pracuję dzisiaj na popołudniową 

zmianę? 

Habe ich heute die Spätschicht? 

Czy pracuję dzisiaj na ranną zmianę? Habe  ich heute die Frühschicht? 

Czy to się zgadza? Stimmt das? 

Gdzie jest szatnia Wo ist die Kleiderkabine? 

Jestem elektrykiem Ich bin Elektriker von Beruf 

Jestem murarzem Ich bin Maurer von Beruf 

Jestem spawaczem Ich bin Schlosser von Beruf 

Kiedy jest przerwa? Wan ist die Pause? 

Kim jest Pan/Pani z zawodu? Was sind Sie von Beruf? 

Mam problem Ich habe ein Problem 

Mam propozycję Ich habe einen Vorschlag 

Może mi Pan/Pani pomóc? Können Sie mir bitte helfen? 

Na jaką zmianę pracuję w przyszłym 

tygodniu? 

Welche Schicht habe ich in der nächsten 

Woche? 

Proszę mówić wolniej Bitte, sprechen Sie langsamer 

Proszę o zgodę Bitte um die Bescheid 

Przepraszam, mam pytanie Entschuldigen Sie bitte, ich habe eine Frage 

To jest... Das ist... 

Zgadzam się z tym Ich stimme da zu 

 

 

 


