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LEKCJA PIERWSZA 

PODSTAWOWE ZWROTY 

 

Na powitanie można użyć: 

Hallo!  [halo!]  -  Cześć! (tylko na powitanie!)   

Guten Morgen!  [guten morgen!]  -  Dzień dobry! (do godziny około 10.00)   

Guten Tag!  [guten tag!]  -  Dzień dobry! ( po 10.00 do wieczora)   

Grüss Gott!  [grius got!]  -  Dzień dobry! ( występuje w południowych Niemczech i Austrii)   

Guten Abend!  [guten abent!]  -  Dobry wieczór!   

 

Często można usłyszeć spotykając kogoś także:  

Hallo, wie geht es dir?  [halo, wi gejt es dir?]  - cześć, co słychać u Ciebie/jak leci?   

Hallo, wie geht es Ihnen?  [ wi, gejt es inen?]  -  cześć, co słychać u Pani/Pana/Państwa?   

 

Na pożegnanie można użyć:  

Tschüss!  [czus!]  -  Cześć / Pa ! (wyłącznie na pożegnanie!)   

Auf Wiedersehen!  [auf widerzejen!]-  Do widzenia!   

Bis dann!  [bis dan!]  -  Na razie!   

Also, dann bis morgen  [also, dan bis morgen]  -  Zatem, do jutra!   

Bis nachher!/ Bis bald!  [bis bald!]  - Na razie!   

Gute Nacht!  [gute naht!]  -  Dobranoc!   

 

ZWROTY: 

Bitte!  [bitte!]  -  Proszę!   

Danke!  [danke!]  -  Dziękuję!   

Ja/Nein  [ja/najn]-  Tak/Nie   

Wie bitte?  [wi bitte?]  -  Słucham? / Proszę? (Użyjemy gdy kogoś nie zrozumieliśmy, w domyśle aby 
powtórzył)   

Schade  [szade]  -  Szkoda. 
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Es tut mir sehr leid  [es tut mir ser lajd]  -  Bardzo mi przykro.   

 

PODSTAWOWE PYTANIA: 

Wer?  [wer?]  -  Kto?   

Was?  [was?]  -  Co?   

Wie?  [wi?]-  Jak?   

Wo?  [wo?]  -  Gdzie?   

Wohin?  [wohin?]  -  Dokąd?   

Wann?  [wan?]-  Kiedy?   

Seit wann?  [sajt wan?]  -  Od kiedy? 

Wie lange?  [wi lange?]  -  Jak długo?   

Warum?  [warum?]  -  Dlaczego?   

 

PRZY POROZUMIEWANIU SIĘ: 

Sprechen Sie Deutsch?  [szpresien zi dojcz?]  -  Czy mówi/ą Pan/Pani/Państwo po niemiecku?   

Sprichst du Deutsch?  [szprichst du dojcz?]  -  Czy mówisz po niemiecku?   

Ja, ich spreche Deutsch  [ja, iś szpresie dojcz]  -  Tak, mówię po niemiecku.  

Ich spreche nicht gut Deutsch  [iś szpresie niśt gut dojcz]  -  Nie mówię dobrze po niemiecku.   

Ich spreche kaum Deutsch  [iś szpresie kałm dojcz]  -  Mówię słabo po niemiecku. 

Ich kann Deutsch und Englisch  [iś kann dojcz und englisz]  -  Umiem po niemiecku i angielsku. 

Verstehen Sie Englisch?  [fersztejen zi englisz?]  -  Czy rozumie Pani/Pan po angielsku. 

Ich verstehe nicht Englisch  [iś ferszteje niśt englisz]  -  Nie rozumiem po angielsku. 

 

 

Stosując powyższe pytania można spytać oczywiście o znajomość innych języków:  

Russisch, Französisch  [rusysz, francuzysz]-  rosyjski, francuski   

Italienisch, Spanisch  [italjenisz,spanisz]  -  włoski, hiszpański   
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Ich verstehe Sie nicht  [iś ferszteje zi nicht]-  Nie rozumiem Pani/Pana/Państwa.  

Ich verstehe dich nicht  [iś ferszteje diś niśt]  -  Nie rozumiem cię. 

Ich habe gut verstanden  [iś habe gut fersztanden]  -  Dobrze zrozumiałem.  

 

Sprechen Sie bitte langsam  [szpresien zi bitte langsam]  -  Proszę niech Pani/Pan/Państwo mówi/ą 
wolno. 

Sprechen Sie bitte deutlich  [szpresien zi bitte dojtlich]  -  Proszę niech Pani/Pan/Państwo mówi/ą 
wyraźnie. 

 

ZWROTY GRZECZNOŚCIOWE: 

Bitte!  [bite!]  -  Proszę!   

Danke !  [danke!]  -  Dziękuję!   

Entschuldigung!  [entszuldigung!]  -  Przepraszam  

Verzeihung!  [ferzajung!]  -  Przepraszam   

(mocniejsze znaczenie, bardziej proszę o wybaczenie)  

Wie bitte?  [wi bite?]  -  Słucham? / Proszę?   

(Użyjemy gdy kogoś nie zrozumieliśmy, w domyśle aby powtórzył)  

Einen Augenblick, bitte!  [ajnen ałgenblik, bite!]  -  Chwilę / moment, proszę! 

Moment mal!  [moment mal!]  -  Chwileczkę!   

Warten Sie bitte!  [warten zi bite!]  -  Proszę poczekać!   

Mit Vergnügen!  [mit fergnugen!]  -  Z przyjemnością!   

Gern geschehen  [ger geszejen]-  Z miłą chęcią.   

Ausgezeichnet!  [ausgecajśnet!]-  Wspaniale! 

Darf ich Sie etwas fragen?  [darf iś zi etwas fragen?]- Czy mogę Panią/Pana/Państwa o coś spytać?   

Wissen Sie vielleicht…?  [wisen zi filajśt?]  -  Czy wie Pani/Pan/Państwo może…?   

Könntest du vielleicht...?  [kuntest du filajśt]  -  Czy mogłabyś/mógłbyś może…?   

Ich freue mich sehr Sie/dich kennenzulernen  [iś froje miś ser zi/diś kenenzulernen]  -  Cieszę się 
bardzo, że Panią/ Pana /Państwo/ciebie poznaje   

Das finde ich toll!  [das finde iś tol!]  -  Uważam, że to świetne!/Świetnie!   
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Das gefällt mir  [das gefelt mir]  -  Podoba mi się to.   

Die Idee gefällt mir  [die idee gefelt mir]  -  Ten pomysł podoba mi się.  

Das ist aber schade  [das ist aba szade]  -  To szkoda.  

Na so was!  [na so was!]  -  No coś takiego!   

Wie kann ich ...?  [wi kani ś?]  -  Jak mogę …?   

Wie soll ich …?  [wie zol iś?]  -  Jak mam …? / jak powinnam …? 


