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Niemiecki od poziomu A0
Niemiecki? Z przyjemnością!
Słowo wstępne
Współcześnie wzrosło znaczenie języka niemieckiego na rynku pracy. Jego znajomość w
stopniu komunikatywnym jest bardzo często wymagana przez polskich pracodawców. Zaś otwarty
rynek pracy w Państwach Unii Europejskiej umożliwia wielu obywatelom Polski pracę w krajach
niemieckojęzycznych, co wymaga od nas znajomości języka niemieckiego. Nasuwa się jednak
pytanie, w jaki sposób uczyć się języka obcego, by w miarę możliwości jak najszybciej go poznać
bez zbytniego obciążenia. Z moich obserwacji wynika, że najłatwiej i najszybciej jesteśmy w stanie
przyswoić język obcy, gdy odbieramy go jak największą ilością bodźców. Powinniśmy słyszeć
język obcy, widzieć słowa, zdania, a także reguły gramatyczne oraz mówić w języku niemieckim.
Dlatego oddaję w Wasze ręce e-booka, który jest spójny z serią „Niemiecki od poziomu A0” na
moim kanale „Niemiecki? Z przyjemnością!”. Książka jest także uzupełnieniem youtubowej serii
zawierającej wiele słówek, wskazówek, a także materiałów do wydruku, które umożliwią Wam
szybsze i przyjemniejsze przyswajanie nowych słów i zagadnień gramatycznych. E-book powstał z
myślą o WSZYSTKICH, którzy chcą poznać język niemiecki od podstaw lub chcą powtórzyć
elementarne zagadnienia gramatyczne języka niemieckiego. W związku z tym, że e-book jest
spójny z serią na moim kanale, możecie zapoznać się z wymową danych słówek, zobaczyć
objaśnienia wielu zagadnień gramatycznych, a także całość trzymać w rękach! Fiszki do wydruku
pozwolą Wam na regularne powtarzanie poznanego materiału.
Liczę na to, że materiały, które pozostawiam do Waszej dyspozycji zmotywują Was do nauki języka
niemieckiego, a co najważniejsze pragnienie o nauczeniu się tego języka zrealizuje się.
Po zakończeniu kursu powinniście znać i stosować następujące zagadnienia gramatyczne:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

czas teraźniejszy, odmiana czasowników słabych i mocnych, złożonych, modalnych,
czas przeszły (Präteritum) czasowników haben i sein oraz modalnych,
czas przeszły złożony (Perfekt) – czasowniki dotyczące podstawowych potrzeb życia
codziennego,
tryb rozkazujący,
odmiana rodzajnika nieokreślonego i określonego w mianowniku, bierniku i celowniku,
przeczenia kein i nicht,
zaimek osobowy w mianowniku, bierniku i celowniku,
zaimek dzierżawczy w mianowniku, bierniku i celowniku,
zaimek nieokreślony man,
zaimki pytające,
przyimki lokalne z celownikiem i biernikiem,
liczebnik główny, porządkowy, czas zegarowy oraz określenie daty,
stopniowanie przymiotników,
końcówki przymiotników po rodzajniku określonym i nieokreślonym,
spójniki: und, aber, oder, denn, sondern,
spójnik: deshalb,
spójniki: weil, dass, ob,

a także znać słownictwo z następujących tematów:
–
–
–

jedzenie
rodzina
wizyta w sklepie
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–
–
–
–
–
–
–

mieszkanie
części ciała
życie codzienne
czas wolny
zdrowie
pytanie o drogę
natura

Ukończenie tej serii powinno Wam umożliwić zdanie certyfikatu na poziomie A1.
Powodzenia!
Natalia Grosz
Niemiecki? Z przyjemnością!
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Lekcja 1
W tej lekcji poznamy podstawowe słowa i zwroty umożliwiające przedstawianie się, a także
budowę pierwszych zdań w języku niemieckim.
Powitania i pożegnania
Guten Morgen

dzień dobry (używane do godziny 12:00, ponieważ

Guten Tag

dzień dobry (używane po godzinie 12:00)

Hallo!

cześć (na powitanie)

Auf Wiedersehen!

do widzenia

Tschüs!

na razie, cześć (na pożegnanie)

Bis später!

do później, do zobaczenia później!

„Morgen” oznacza poranek)

Przedstawianie się
Wie heißt du?

jak się nazywasz?

Ich heiße Bianca.

Nazywam się Bianca.

Wo wohnst du?

Gdzie mieszkasz?

Ich wohne in Berlin.

Mieszkam w Berlinie.

Z wykorzystaniem powyższych zwrotów możemy ułożyć już krótką wypowiedź!
Hallo. Ich heiße Monika. Ich wohne in Kraków. Und du? - Cześć. Nazywam się
Monika. Mieszkam w krakowie. A Ty?

Osoby w języku niemieckim
Tak jak w języku polskim również w języku niemieckim odmieniamy czasowniki przez osoby.
Wyróżniamy czasowniki regularne i nieregularne. Jeżeli czasownik odmienia się w sposób
nieregularny – to jego odmiany musimy nauczyć się na pamięć. Jednak za nim zaczniemy
odmieniać czasowniki, poznajmy osoby:
Liczba pojedyncza

Liczba mnoga

Ich ja

Wir my

Du ty

Ihr wy

Er/sie/es on/ona/ono

Sie/sie Pan/Pani/Państwo/oni
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Odmiana czasowników nieregularnych „haben” i „sein”
haben – mieć

Liczba pojedyncza

Liczba mnoga

Ich habe ja mam

Wir haben my mamy

Du hast ty masz

Ihr habt wy macie

Er/sie/es hat on/ona/ono ma

Sie/sie haben Pan/Pani/Państwo/oni mają
sein – być

Liczba pojedyncza

Liczba mnoga

Ich bin ja jestem

Wir sind my jesteśmy

Du bist ty jesteś

Ihr seid wy jesteście

Er/sie/es ist on/ona/ono jest

Sie/sie sind Pan/Pani/Państwo/oni są

W niemieckim zdaniu każda część mowy ma swoje miejsce. W poniższej tabeli przedstawiam
poprawny szyk zdania twierdzącego w języku niemieckim.

SZYK ZDANIA TWIERDZACEGO W JĘZYKU NIEMIECKIM

☺ odmieniony czasownik reszta zdania
podmiot

orzeczenie
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dopełnienie

Zwróćcie uwagę, jak w poniższych przykładach została wprowadzona powyższa zasada:
Ich habe eine Birne. - Ja mam gruszkę.
Osoba, czasownik, reszta zdania.
Du hast eine Birne - Ty masz gruszkę.
Osoba, czasownik, reszta zdania.
Er hat eine Wassermelone. - On ma arbuza.
Osoba, czasownik, reszta zdania.
Wir haben eine Tomate. - My mamy pomidora.
Osoba, czasownik, reszta zdania.
Ihr habt eine Wassermelone. - Wy macie arbuza.
Osoba, czasownik, reszta zdania.
Sie haben eine Tomate. - Oni mają pomidora.
Osoba, czasownik, reszta zdania.
Ich bin glücklich. - Ja jestem szczęśliwa.
Osoba, czasownik, reszta zdania
Du bist verliebt. - Jesteś zakochany.
Osoba, czasownik, reszta zdania.
Er ist traurig. - On jest smutny.
Osoba, czasownik, reszta zdania.
Wir sind glücklich. - My jesteśmy szczęśliwi.
Osoba, czasownik, reszta zdania.
Ihr seid verliebt - Wy jesteście zakochani.
Osoba, czasownik, reszta zdania.
Sie sind traurig. - Oni są smutni.
Osoba, czasownik, reszta zdania.
Odmiana czasowników regularnych: „machen”, „kochen”, „kaufen”, „trinken”
machen

robić

kochen

gotować

kaufen

kupować

trinken

pić
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machen
Czasownik składa się z tematu bezokolicznika „mach” oraz końcówki bezokolicznika „-en”.
Pozostawiamy temat (czyli odcinamy końcówkę „-en”) i do niego dokładamy następujące
końcówki:
Liczba pojedyncza

Liczba mnoga

Ich mache / koche / kaufe / trinke

Wir machen / kochen / kaufen / trinken

Du machst / kochst / kaufst / trinkst

Ihr macht / kocht / kauft / trinkt

Er/sie/es macht / kocht / kauft / trinkt

Sie/sie machen / kochen / kaufen / trinken

PRZYKŁADOWE ZDANIA Z CZASOWNIKIEM „MACHEN”
Zwróć uwagę na osobę i odmieniony przez nią czasownik!
Ich mache eine Suppe.
Du machst eine Suppe.
Er macht eine Suppe.
Sie macht eine Suppe.
Anna macht eine Suppe.
Wir machen eine Suppe.
Ihr macht eine Suppe.
Sie machen eine Suppe.

Robię zupę.
Ty robisz zupę.
On robi zupę.
Ona robi zupę.
Anna robi zupę.
Robimy zupę.
Wy robicie zupę.
Oni robią zupę.

PRZYKŁADOWE ZDANIA Z CZASOWNIKIEM „KAUFEN”
Ich kaufe eine Tomate.
Du kaufst eine Tomate.
Klaus kauft eine Tomate.
Wir kaufen eine Tomate.
Ihr kauft eine Tomate.
Sie kaufen eine Tomate.

Ja kupuję pomidora.
Ty kupujesz pomidora.
Klaus kupuje pomidora.
My kupujemy pomidora.
Wy kupujecie pomidora.
Oni kupują pomidora.

PRZYKŁADOWE ZDANIA Z CZASOWNIKIEM „KOCHEN”
Ich koche Kartoffeln.
Du kochst Kartoffeln.
Er kocht Kartoffeln.
Wir kochen Kartoffeln.
Ihr kocht Kartoffeln.
Sie kochen Kartoffeln.

Gotuję ziemniaki.
Gotujesz ziemniaki.
On gotuje ziemniaki.
My gotujemy ziemniaki.
Wy gotujecie ziemniaki.
Oni gotują ziemniaki.
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Wskazówki
Co zrobić, by szybko, a co najważniejsze trwale nauczyć się nowych słówek oraz budowy
niemieckiego zdania?
–

Powtarzaj materiał regularnie (codziennie około 15-20 minut) – lepiej częściej, a krócej,
niż rzadziej, a dłużej.

–

Mów do siebie krótkie zdania z poznanymi słówkami – w ten sposób ćwiczysz i
zapamiętujesz nowe słówka, ćwiczysz gramatykę (szyk zdania), a także już od początku
nauki mówisz w języku niemieckim!

Do wydruku
By ułatwić sobie naukę wydrukuj poniższe fiszki i powieś je w widocznym miejscu! W każdej
wolnej chwili zerkaj, czytaj, powtarzaj!
Die Tomate - pomidor
Ich habe eine Tomate.
Er hat eine Tomate.
Das Wasser - woda
Wir trinken Wasser.
Anna trinkt Wasser.
Die Suppe - zupa
Ich koche eine Suppe.
Sie macht eine Suppe.
traurig - smutny
Er ist traurig.
Ihr seid traurig.
Die Katze - kot
Er hat eine Katze.
Sie haben eine Katze.
klein – mały
Die Katze ist klein.
Die Gurke ist klein.
heute - dzisiaj
Ich mache heute eine Suppe.
Er trinkt heute Wasser.
Hallo.
Ich heiße …
Ich wohne in ...
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kaufen - kupować

Koniec Wersji Demonstracyjnej
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