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Zapraszamy na niemieckie pogaduchy! „Niemiecki na obcasach” to 
książka, która została napisana z myślą o kobietach – tych pracują-
cych, uczących się, wychowujących dzieci czy prowadzących dom. Jej 
celem jest przede wszystkim nauka niemieckiego, ale również przy-
bliżenie kultury i stylu życia naszych zachodnich sąsiadek, jak też 
miłe i kreatywne spędzanie wolnego czasu z książką w ręku. Dzięki 
naszemu kursowi dowiesz się, jak rozmawiać po niemiecku o modzie, 
mężczyznach, zdrowiu, życiu zawodowym i rodzinnym oraz innych 
ważnych sprawach.

Książka składa się z 30 rozdziałów. Każdy z nich zawiera dialog i jego 
tłumaczenie, pytania do tekstu sprawdzające czytanie ze zrozumie-
niem, dwie porcje słówek – dialogowe i dodatkowe, związane z tema-
tem, wyjaśnioną gramatykę, zadania i kilka ciekawostek ze świata 
 niemieckojęzycznego. Na końcu każdego rozdziału znajduje się klucz, 
aby sprawdzanie zadań było łatwe. Trudniejsze zadania oznaczone są 
gwiazdką. Po każdych pięciu rozdziałach zamieszczone są ćwiczenia 
powtórkowe, w celu lepszego zrozumienia i opanowania tematu.  

„Niemiecki na obcasach” to książka  napisana przez kobietę dla kobiet 
przede wszystkim po to, aby nauka sprawiała przyjemność, a także 
dała możliwość wykorzystania zdobytej tutaj wiedzy w życiu codzien-
nym. Życzę miłej nauki!

Autorka 

Książkę dedykuję Pawłowi i Maxowi 

http://www.jezykinieobce.pl
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Nauczysz się podstawowych zwrotów związanych z zakupami, 
a także poznasz nazwy sklepów. Przypomnisz sobie nieregularną 
odmianę czasowników (zmiana tematu) oraz czasowników 
zwrotnych z zaimkiem w bierniku (Akkusativ).

Nauczysz się zwrotów potrzebnych do prowadzenia rozmów na 
temat diet, kalorii i dbania o formę. Poznasz odmianę czasowników 
zwrotnych z zaimkiem w celowniku (Dativ), zastosowanie 
czasowników modalnych oraz znaczenie wyrazów wenn i bis.

Poznasz słownictwo związane z obchodzeniem urodzin oraz 
nawiązywaniem kontaktów. Przypomnisz sobie odmianę zaimków 
osobowych w celowniku (Dativ) i bierniku (Akkusativ) oraz 
zastosowanie tych zaimków w roli podwójnego dopełnienia.

Poznasz niemieckie nazwy znaków zodiaku i zrozumiesz 
czytany przez siebie horoskop. Przy okazji poznasz zaimki 
dzierżawcze Possessivpronomen oraz przypomnisz sobie 
określanie czasu. 

Poznasz zwroty przydatne na randce z Niemcem, a także dowiesz 
się, jak rozmawiać o swoim związku. Poza tym poznasz czas 
Perfekt. Wyjaśnię Ci też, jak używać imion własnych w dopełniaczu 
(Genitiv). 

W tym rozdziale poznasz słownictwo związane ze ślubem 
i weselem. Poza tym poznasz czas Futur I oraz powiemy kilka słów 
o konstrukcji entweder… oder.

Shoppen in Berlin 11
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W tym rozdziale poznasz słownictwo związane z macierzyństwem 
i rodziną. Poza tym nawiążesz znajomość z czasem przeszłym 
prostym Präteritum/Imperfekt.

Poznasz słownictwo związane ze sportem i dbaniem o kondycję. 
Dowiesz się także, jak stosować przyimki łączące się z celownikiem 
(Dativ) i biernikiem (Akkusativ) an, auf i in. Opowiem Ci również 
krótko o tym, jak z czasownika zrobić rzeczownik.

W tym rozdziale poznasz słownictwo związane z miłością 
i seksem. Wyjaśnię ci też konstrukcję zdań złożonych współrzędnie 
ze spójnikami aber, denn, oder, sondern, und.

Poznasz tu słownictwo związane ze zdrowiem i chorobami. 
Wyjaśnię ci też użycie przyimków łączących się z dopełniaczem 
(Genitiv) während, laut, wegen, (an)statt, aufgrund, anlässlich. 

W tym rozdziale nauczysz się słów, zwrotów i wyrażeń związanych 
z komputerem i internetem, a także budować zdania złożone 
podrzędnie z dass i ob.

W tym rozdziale nauczysz się kilku zwrotów przydatnych 
w poszukiwaniu pracy. Dowiesz się, w jakich sytuacjach należy 
stosować słówko zu przed bezokolicznikiem. Poznasz również 
najważniejsze znaczenia czasownika lassen.
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W tym rozdziale dowiesz się, jak plotkować po niemiecku. Poznasz 
też kolejną grupę spójników występujących w zdaniach złożonych 
współrzędnie also, deshalb, dann, sonst, trotzdem itd. oraz 
powtórzysz przyimki łączące się z celownikiem (Dativ).

W tym rozdziale poznasz słownictwo związane z kosmetykami 
i wyglądem zewnętrznym. Nauczysz się przekształcać zdania 
ze spójnikiem dass w zdania z konstrukcją bezokolicznikową zu. 

W tym rozdziale zapoznasz się ze słownictwem związanym 
z filmem, kinem i książką. Nauczysz się budować zdania  
podrzędne z da, weil i zumal.

W tym rozdziale zapoznasz się ze słownictwem związanym 
z tańcem i muzyką. Nauczysz się budować zdania ze spójnikiem 
obwohl (obgleich/obschon). Poznasz również Relativsatz. 

Na koniec tego rozdziału będziesz umiała swobodnie porozmawiać 
na temat mody i ubrań po niemiecku. Przy okazji nauczysz się 
budować zdania czasowe z als i wenn.

W tym rozdziale nauczysz się słownictwa związanego z domem  
i jego wnętrzem. Dowiesz się, kiedy stosujemy czas Plusquamperfekt 
i co to jest erweitertes Attribut.

Schönheit und Kosmetik 133

Hollywood oder Bollywood 143

Komm, wir gehen tanzen 155

Mode 165

Sprawdź się 153

Basteln und dekorieren 173

Ploty i plotki
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Hollywood czy Bollywood

Może byśmy zatańczyli
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Ozdoby i dekoracje

Frauenklatsch 123
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Po lekturze tego rozdziału słownictwo związane z dietami 
i zdrowym odżywianiem nie będzie miało przed tobą tajemnic. 
Dowiesz się, jak budujemy zdania ze spójnikami nachdem, sobald, 
seit(dem) oraz solange.

Poznasz słownictwo związane z odwiedzaniem klubów nocnych,  
a także innych imprez. Dowiesz się, jak budować zdania ze 
spójnikami bevor (ehe), während oraz bis.

Poznasz w nim zwroty i słownictwo związane z podróżowaniem 
i turystyką. Dowiesz się też, jak tworzyć stronę bierną Passiv 
Präsens i Passiv Präteritum. Nauczysz się również budować stronę 
bierną z czasownikami modalnymi.

W tym rozdziale poznasz słownictwo związane z gazetami 
i książkami. Dowiesz się, jak tworzyć kolejne czasy strony biernej 
– Passiv Perfekt i Passiv Plusquamperfekt oraz Passiv Futur. 

Nauczysz się opisywać wygląd człowieka oraz tworzyć zdania 
w trybie przypuszczającym.

Poznasz słownictwo związane z gotowaniem i posiłkami. Będziemy 
kontynuować temat budowy zdań w trybie przypuszczającym 
dotyczącym przeszłości – Konjunktiv Plusquamperfekt.
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Reisezeit 203

Bücher und Zeitschriften 213
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Sprawdź się 201

Was koche ich heute? 231
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Poznasz słownictwo związane z opieką nad starszymi osobami. Poza 
tym przypomnisz sobie stopniowanie przymiotników.

Po lekturze tego rozdziału swobodnie przeczytasz po niemiecku 
informacje na temat życia gwiazd oraz wszystkie interesujące Cię 
plotki. Poznasz też konstrukcję zdania celowego.

Poznasz słownictwo, które wykorzystasz, będąc zakochaną  
i we wszystkich romantycznych sytuacjach. Przy okazji poznasz 
zdania ze spójnikami als ob i als dass. 

Poznasz słownictwo związane z kosmetykami, robieniem makijażu 
i wyglądem zewnętrznym. Przy okazji poznasz przysłówki kierunku 
hin i her.

W tym rozdziale porozmawiamy o ekologii i środowisku. Poza 
tym objaśnię Ci rekcję czasownika oraz przysłówki zaimkowe 
(Pronominaladverbien).

Dowiesz się, jak pokłócić się po niemiecku i porozmawiać 
o problemach w domu. Poza tym poznasz, jak stosować czasowniki 
modalne wollen i sollen w tzw. wypowiedziach subiektywnych. 
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Öko-Mama 279

Sprawdź się 251

Sprawdź się 297
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Shoppen in Berlin

Pogaduchy nr 1
Wypad na zakupy do Berlina

W tym rozdziale nauczysz się podstawowych zwrotów związanych 
z zakupami, a także poznasz nazwy sklepów. Przypomnisz sobie 

nieregularną odmianę czasowników (zmiana tematu) oraz 
czasowników zwrotnych z zaimkiem w bierniku (Akkusativ). 

Przyjemnej nauki. 
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SHOPPEN IN BERLIN
Simone:   Hallo Julia, ich bin so müde nach der langen 

Arbeitswoche und will mich ein wenig entspannen.
Julia:   Hast du schon etwas vor?
Simone:   Ich fahre nach Berlin und will shoppen gehen. Möchtest 

du mitkommen?
Julia:   Sehr gern! Du kommst doch aus Berlin und kennst dich 

dort gut aus.
Simone:   Ja, ich kenne da ein neues Einkaufscenter. Dort gibt es in 

den Läden viele Sonderangebote. Vielleicht finden wir 
etwas Modisches?

Julia:   Das hoffe ich sehr. Wie kommen wir nach Berlin? 
Nehmen wir den Zug oder fährst du mit deinem Auto?

Simone:   Ich fahre mit dem Auto. Wir treffen uns bei dir um 8:00 
Uhr, ja? Bis dann, ich freue mich!

(...)
Verkäufer:  Guten Tag, kann ich Ihnen helfen?
Julia:  Ja, ich suche ein neues Abendkleid.
Verkäufer: In welcher Farbe?
Julia:  Rot oder schwarz.
Verkäufer: Welche Größe?
Julia:  38.
Verkäufer:  Gut, schauen wir mal, was wir da haben.... Was sagen 

Sie zu diesem Kleid? Und was ist mit diesem? Wollen Sie 
beide anprobieren?

Julia:   Ja gern. ...Simone, wie findest du das rote? Sehe ich gut 
darin aus?

Simone:   Ja, es gefällt mir ganz gut. Du siehst gut aus! Zeig dich 
noch in dem schwarzen. …. Auch sehr elegant. Welches 
nimmst du?

Julia:   Hm, ich nehme doch das rote. Es ist modisch und passt 
gut zu meiner Tasche.

Verkäufer:  Wir haben heute im Angebot auch passende Schuhe zum 
halben Preis.

Julia:   Ja, die Schuhe gefallen mir auch gut.... ich probiere sie 
mal an.... sie sind schön und auch bequem. Dann geben 
Sie mir auch noch die Schuhe.
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Verkäufer: Gern! Gute Wahl, zahlen Sie bar oder mit Karte?
Julia:  Bar.
Verkäufer:  Das macht zusammen 87 Euro und 99 Cent. Hier ist der 

Kassenbon. Viel Freude damit!
Julia:   Danke schön. Komm Simone, wir trinken einen Kaffee, 

ich will mich bei dir bedanken!
Simone:  Gute Idee, und danach gebe ich mein ganzes Geld aus.

Czy zrozumiałaś tekst?

1. Warum fahren Simone und Julia nach Berlin?
2. Wo treffen sie sich? 
3. Was kauft Julia?
4. Wer will ihr ganzes Geld ausgeben?

Słówka do torebki

müde – zmęczony/a/e
die Arbeitswoche  
– tydzień pracy
sich entspannen – odprężyć się
etwas vorhaben  
– coś zamierzać
fahren – jechać
die Einkaufstour  
– wielkie zakupy
das Einkaufscenter  
– centrum handlowe
etwas Modisches  
– coś modnego
sich freuen – cieszyć się
helfen – pomagać
die Farbe – kolor

die Größe – rozmiar
das Abendkleid  
– suknia wieczorowa
schauen – patrzeć
anprobieren – przymierzyć
nehmen – brać
die Tasche – torebka
das Angebot – oferta
der Preis – cena
zum halben Preis  
– za połowę ceny
die Schuhe – buty
bequem – wygodny/a/e
die Wahl – wybór
sich bedanken für etw. 
– dziękować za coś
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Coś do większej torebki

die Anprobe – przymierzalnia
die Apotheke – apteka
der Ausverkauf – wyprzedaż
der Bastelladen – sklep z artykułami dekoracyjnymi
die Bäckerei – piekarnia
der Blumenladen – kwiaciarnia
die Buchhandlung – księgarnia
die Drogerie – drogeria
die Einkaufspassage – pasaż handlowy, galeria
ein Einkauf machen, einkaufen gehen/fahren – robić zakupy
der Fischladen – sklep rybny
der Gemüseladen – warzywniak
der Kiosk – kiosk
die neue Kollektion – nowa kolekcja
die Konditorei – cukiernia
die Metzgerei – sklep mięsny
der Möbelladen – sklep meblowy
der Schuhladen – sklep obuwniczy
der Spielzeugladen – sklep z zabawkami
die Ware – towar

Gramatyka od kuchni 

Pewna grupa czasowników odmienia się ze zmianą tematu. Zmiana 
ta następuje tylko w drugiej i trzeciej osobie liczby pojedynczej 
i polega na przejściu:

a → ä np.: ich fahre (jadę) → du fährst; er, sie, es fährt
e → i  np.: ich nehme (daję) → du nimmst; er, sie, es nimmt
e → ie np.: ich sehe (patrzę) → du siehst; er, sie, es sieht

Zwróć uwagę na kilka zdań z dialogu:
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Fährst du mit dem Auto nach Berlin?  
 – Czy jedziesz samochodem do Berlina?
Welches Kleid nimmst du? – Którą sukienkę weźmiesz?
Du siehst gut aus. – Dobrze wyglądasz.

Ale:
Um wie viel Uhr fahrt ihr morgen nach Stuttgart?  
 – O której godzinie jedziecie do Stuttgartu?

Czasowniki zwrotne – Die reflexiven Verben

Wzór odmiany czasownika zwrotnego z zaimkiem zwrotnym 
w bierniku (Akkusativ):

ich freue mich (cieszę się)  wir freuen uns
du freust dich   ihr freut euch
er, sie, es freut sich   sie, Sie freuen sich

Niemieckie czasowniki zwrotne pokrywają się z polskimi tylko 
częściowo.

sich interessieren – interesować się, sich verspäten – spóźnić się
Ale:

lernen – uczyć się, sich setzen – siadać, usiąść

W zdaniu zaimek zwrotny występuje najczęściej bezpośrednio 
po formie osobowej czasownika.

Du kennst dich dort gut aus. – Dobrze się tam orientujesz.
Ich will mich bei dir bedanken. – Chcę ci podziękować.
Julia trifft sich heute mit ihrer Freundin.  
 – Julia spotyka się dzisiaj ze swoją przyjaciółką.

W pytaniach z użyciem zaimków zwrotnych, jeśli rolę podmiotu 
pełni zaimek osobowy, kolejność wyrazów jest inna.

Wofür interessiert er sich? – Czym on się interesuje?
Mit wem triffst du dich? – Z kim się spotykasz?
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Lista najczęściej spotykanych czasowników zwrotnych:

• sich ändern (zmieniać się) • sich bedanken für etw. (dziękować 
za coś) • sich beeilen (pospieszyć się), sich bewerben um etw. 
(ubiegać się o coś) • sich entschuldigen für etw. (usprawiedliwiać się, 
tłumaczyć się) • sich erholen (wypocząć) • sich erinnern an etw. 
(przypomnieć sobie coś) • sich erkälten (zaziębić się) • sich freuen 
(cieszyć się) • sich fürchten vor etw. (obawiać się czegoś) • sich 
interessieren für etw. (interesować się czymś) • sich irren (mylić się) 
• sich kümmern um etw. (troszczyć się) • sich setzen (siadać) • sich 
treffen (spotkać się) • sich vorbereiten auf etw. (przygotowywać się 
na coś) • sich vorstellen (przedstawiać się) • sich waschen (myć się) 
• sich wundern über etw. (dziwić się) itd.

1. Wstaw odpowiednią formę czasownika.
1.  Sie              ihr ganzes Geld für schicke Kleidung aus. (geben)
2.  Julia              gern zum Shoppen nach Berlin. (fahren)
3. Wann              ihr, heute oder morgen? (fahren)
4.               du das rote oder das schwarze Kleid? (nehmen)
5.  Das rote Kleid              mir besser als das schwarze. (gefallen)
6.  Der Verkäufer              gern und sucht die passenden Schuhe. 

(helfen)

2.  Wybierz właściwą możliwość.
1. Ich freue              auf die Fahrt nach Berlin.
 a. sich b. mich c. euch
2. Beim Shoppen entspannt sie              gut.
 a. mich b. sich c. dich
3. Julia und Simone treffen              um 8:00 Uhr.
 a. dich b. euch c. sich
4.  Sie bedankt              bei ihrer Freundin für  

die Einkaufstour.
 a. mich b. sich c. euch

Fitness językowy



POGADUCHY NR 1 WYPAD NA ZAKUPY DO BERLINA 17

www.jezykinieobce.pl

5. Ich entschuldige              für die Verspätung
 a. dich b. mich c. sich
6. Monika interessiert              für die modische Kleidung.
 a. dich  b. euch c. sich 

3. Jak to zabrzmi po niemiecku?
1. Pokaż się w tej niebieskiej sukience.
 .
2. Niech pan mi poda torebkę.
 .
3. Zobaczmy, co my tu mamy.
 .
4. Dziękuję bardzo za zaproszenie!
 .
5. Przypominasz sobie nasz ostatni pobyt w Berlinie?
 .
6. Mylisz się, nie jadę dzisiaj, tylko jutro.
 .

Dworzec główny w Berlinie
Dworzec główny w Berlinie podobnie jak wiele innych 
w dużych miastach jest prawdziwym centrum handlowym. 
Są tam całe „ulice” sklepowe, w których można się ubrać od 
stóp do głów łącznie z bielizną, torebką i nową walizką 
na kółkach (Trolli), a także zaliczyć wizytę u fryzjerki 
i kosmetyczki i dodatkowo zrobić zakupy w drogerii. Są 
tam księgarnie, kioski i oczywiście cała międzynarodowa 
sieć gastronomiczna, poczynając od McDonalda, a kończąc 
na kuchni włoskiej, japońskiej czy hiszpańskiej.
Warto też wiedzieć, że numeracja odzieży i obuwia 
w Niemczech jest taka sama jak w Polsce. Dodatkowo cieszy, 
że odkąd jesteśmy w Unii Europejskiej, widzi się coraz 
częściej na etykietach ubraniowych również język polski.
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Wydawnictwo Lingo

Klucz do sukcesu

Tłumaczenie
Simone: Cześć Julio, jestem taka zmęczona po długim tygodniu pracy i chcę się trochę 
odprężyć. Julia: A co zamierzasz? Simone: Jadę do Berlina na zakupy. Chcesz ze mną 
pojechać? Julia: Bardzo chętnie! Ty pochodzisz przecież z Berlina i dobrze się tam orientujesz. 
Simone: Tak, znam tam nowe centrum handlowe. Są duże obniżki w sklepach. Może 
znajdziemy coś modnego? Julia: Mam nadzieję. Jak dostaniemy się do Berlina? Jedziemy 
pociągiem (dosł.: bierzemy) czy twoim samochodem? Simone: Jadę samochodem, spotkamy 
się u ciebie o 8.00, dobrze? Na razie, cieszę się! (...) Sprzedawca: Dzień dobry, w czym mogę 
pomóc? Julia: Szukam nowej sukienki wieczorowej. Sprzedawca: W jakim kolorze? Julia: 
Czerwonym albo czarnym. Sprzedawca: Jaki rozmiar? Julia: 38. Sprzedawca: Dobrze, 
zobaczmy, co my tu mamy.... Co powie pani na tę sukienkę?... A co na tę? Chce pani obydwie 
przymierzyć? Julia: Tak, chętnie... Simone, jak ci się podoba ta czerwona? Dobrze w niej 
wyglądam? Simone: Tak, całkiem dobrze. Podoba mi się. Ładnie ci w niej. Pokaż się jeszcze 
w tej czarnej... też bardzo elegancka. Którą weźmiesz? Julia: Hm, tę czerwoną. Jest modna 
i pasuje do mojej torebki. Sprzedawca: Mamy dzisiaj w ofercie pasujące buty za połowę ceny. 
Julia: Tak, te buty też mi się podobają... spróbuję, czy pasują... są ładne i wygodne. To proszę 
mi dać także te buty. Sprzedawca: Chętnie! Dobry wybór. Płaci pani gotówką czy kartą? Julia: 
Gotówką. Sprzedawca: Razem 87 euro i 99 centów. Tu jest paragon. Życzę zadowolenia 
z zakupu (dosł.: Wiele radości). Julia: Dziękuję bardzo. Chodź, Simone, idziemy na kawę 
(dosł.: napijmy się kawy), chcę ci podziękować! Simone: Super pomysł, a potem ja wydam 
wszystkie pieniądze. 

Na ile zrozumiałaś tekst?
1. Julia und Simone fahren nach Berlin, denn Simone ist müde und will sich entspannen. 
2. Sie treffen sich bei Julia um 8:00 Uhr. 3. Julia kauft ein Kleid und neue Schuhe. 4. Simone 
will ihr ganzes Geld ausgeben.

Fitness językowy
1. 1. gibt, 2. fährt. 3. fahrt, 4. nimmst, 5. gefällt, 6. hilft. 2. 1b, 2b, 3c, 4b, 5b, 6c. 3. 1. Zeig 
dich in dem blauen Kleid. 2. Geben Sie mir die Tasche. 3. Schauen wir mal, was wir hier 
haben. 4. Ich bedanke mich sehr für die Einladung! 5. Erinnerst du dich an unseren letzten 
Aufenthalt in Berlin? 6. Du irrst dich, ich fahre nicht heute sondern morgen.


