Spis treści
Aufbaustufe
Körper, Leben und Lebewesen – Ciało, życie i istoty żywe

6

Menschen und Familie – Ludzie i rodzina

18

Gebäude, Zuhause, Kleidung und persönliche Pflege – Budowle, dom, odzież i higiena
osobista

30

Gefühle, Emotionen, Einstellungen und Empfindungen – Uczucia, emocje,
postawy i odczucia

38

Gedanken und Kommunikation – Myśl, komunikacja i język

52

Stoffe, Gegenstände und Ausstattung – Substancje, przedmioty i wyposażenie

60

Kunst, Industrie, Bildung und Technologie – Sztuka, przemysł, edukacja i technologia

70

Zahlen, Maße, Geld und Handel – Liczby, miary, pieniądze i handel

78

Unterhaltung, Spiele und Sport – Rozrywka, gry i sport

86

Aussehen, Raum und Zeit – Wygląd, czas i przestrzeń

90

Bewegung, Lage, Reisen und Transport – Ruch, położenie, podróżowanie i transport

98
102

Allgemeine und abstrakte Begriffe – Pojęcia ogólne i abstrakcyjne

Oberstufe
Körper, Leben und Lebewesen – Ciało, życie i istoty żywe

116

Menschen und Familie – Ludzie i rodzina

128

Gebäude, Zuhause, Kleidung und persönliche Pflege – Budowle, dom, odzież i higiena
osobista

142

Gefühle, Emotionen, Einstellungen und Empfindungen – Uczucia, emocje,
postawy i odczucia

150

Gedanken und Kommunikation – Myśl, komunikacja i język

162

Stoffe, Gegenstände und Ausstattung – Substancje, przedmioty i wyposażenie

170

Kunst, Industrie, Bildung und Technologie – Sztuka, przemysł, edukacja i technologia

180

Zahlen, Maße, Geld und Handel – Liczby, miary, pieniądze i handel

186

Unterhaltung, Spiele und Sport – Rozrywka, gry i sport

194

Aussehen, Raum und Zeit – Wygląd, czas i przestrzeń

198

Bewegung, Lage, Reisen und Transport – Ruch, położenie, podróżowanie i transport

204

Allgemeine und abstrakte Begriffe – Pojęcia ogólne i abstrakcyjne

208
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Extremes Deutsch:
Aufbaustufe i Oberstufe
Z przyjemnością oddajemy w Twoje ręce publikację ze słownictwem wybranym z kursu
multimedialnego Extremes Deutsch, przygotowaną z myślą o osobach ceniących sobie
naukę przy pomocy tradycyjnego podręcznika. Przejrzysty układ treści na stronie
pozwala na swobodne orientowanie się i poruszanie w treści książki, jak również
na dodawanie własnych uwag, zaznaczeń i notatek do wybranych haseł. Na każdej
rozkładówce podręcznika znajdziesz listę słówek lub wyrażeń w języku niemieckim,
opatrzonych polskimi tłumaczeniami i przykładami użycia. Nauka z książką polega
na zasłonięciu treści po prawej stronie i stopniowym odsłanianiu jej, w miarę udzielania
odpowiedzi na „pytania” ze strony lewej. Widoczne po lewej stronie polskie tłumaczenia
haseł i przykłady z luką mają za zadanie naprowadzenie uczącego się na prawidłową
odpowiedź w języku niemieckim. Poprawność odpowiedzi należy zweryfikować poprzez
samodzielne porównanie jej z informacjami na stronie prawej.
Publikacja obejmuje słownictwo na poziomie zaawansowanym i biegłym. Wybór
słownictwa dla poziomu podstawowego i średniego znajdziesz w podręczniku Extremes
Deutsch: Grundstufe i Mittelstufe z tej samej serii.
Wydanie książkowe obejmuje słownictwo dostępne w znacznie obszerniejszej
multimedialnej wersji kursu Extremes Deutsch, przystosowanej do nauki online
(w serwisie www.SuperMemo.com), w aplikacji SuperMemo.com na komputery
PC z systemem operacyjnym Windows oraz na urządzeniach mobilnych z systemem
operacyjnym iOS i Android. Wszystkie kursy multimedialne z tej serii zostały opracowane
z użyciem uznanej, opartej na badaniach naukowych i wielokrotnie nagradzanej metody
SuperMemo. Jej zastosowanie w kursie językowym pozwala na zminimalizowanie
czasu nauki przy zachowaniu prawie 100% efektywności pamiętania materiału.
Dzięki kalendarzowi nauki oraz planowi powtórek kursy z serii Extremes Deutsch
są jednocześnie indywidualnym planem nauki osoby uczącej się, dzięki czemu pomagają
przyswajać sobie nowe słownictwo w maksymalnie efektywny sposób. Nauka z kursami
nie jest obciążająca pomimo swojej intensywności – wystarczy poświęcić jej 20 minut
dziennie, aby zauważalnie poszerzyć swoje zasoby leksykalne. Wynika to ze zdolności
programu do optymalnego dostosowywania się do indywidualnych możliwości
językowych i czasowych konkretnej osoby.
Życzymy owocnej nauki!
SuperMemo World
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Extremes Deutsch

Aufbaustufe

Körper, Leben und Lebewesen – Ciało, życie i istoty żywe

trzymać, hodować 
sie nur Schweine.

Zurzeit

rodzić, urodzić 
Die Hündin hat vier Junge
.
gryźć, ugryźć, żądlić, użądlić 
Eine Biene hat mich in den Arm
.

In dieser Jahreszeit darf man das

poczwarka 
verwandelte sich in einen Schmetterling.

Die

Die

zwierzyna łowna 
nicht jagen.

kleszcze, szczypce 
der Krebse dient zum Greifen und zur Verteidigung.

Das ist der letzte Welpe aus dem

miot 
.

stroszyć, nastroszyć, jeżyć, najeżyć, zjeżyć 
Der Hund
das Fell auf dem Rücken.

Das Pferd setzte sich in

Der Mantel wurde von den

Frösche und

kłus 
.

mól 
gefressen.

ropucha 
widern sie furchtbar an.

szympans 
In unserem Zoo gibt es zwei Gorillas und ein paar
.

Der

Er hat die

dzięcioł 
hämmerte an einem Baum.
ostryga 
mit einem Messer aufgebrochen.

Am Abend hört man dort oft
6

pasikonik 
zirpen.

Tiere – Zwierzęta

 halten (V.)
Zurzeit halten sie nur Schweine.

 werfen (V.)
Die Hündin hat vier Junge geworfen.

 stechen (V.)
Eine Biene hat mich in den Arm gestochen.

 das Wild (Subst.)
In dieser Jahreszeit darf man das Wild nicht jagen.

 die Puppe, -n (Subst.)
Die Puppe verwandelte sich in einen Schmetterling.

 die Schere, -n (Subst.)
Die Schere der Krebse dient zum Greifen und zur Verteidigung.

 der Wurf, ü -e (Subst.)
Das ist der letzte Welpe aus dem Wurf.

 sträuben (V.)
Der Hund sträubte das Fell auf dem Rücken.

 der Trab (Subst.)
Das Pferd setzte sich in Trab.

 die Motte, -n (Subst.)
Der Mantel wurde von den Motten gefressen.

 die Kröte, -n (Subst.)
Frösche und Kröten widern sie furchtbar an.

 der Schimpanse, -n (Subst.)
In unserem Zoo gibt es zwei Gorillas und ein paar Schimpansen.

 der Specht, -e (Subst.)
Der Specht hämmerte an einem Baum.

 die Auster, -n (Subst.)
Er hat die Auster mit einem Messer aufgebrochen.

 die Heuschrecke, -n (Subst.)
Am Abend hört man dort oft Heuschrecken zirpen.
Extremes Deutsch: Aufbaustufe

7

