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Rozdział 1
Dialogi i słownictwo
Dialog 1
Winter: Guten Tag, Herr Doktor.
Doktor: Guten Tag, Frau Winter. Was fehlt
Ihnen denn?
W:
Ich habe Schnupfen und Husten,
mein Kopf tut mir auch weh.
Ich fühle mich ziemlich schlecht.
D:
Haben Sie auch Fieber?
W:
Ein bisschen, heute Morgen hatte
ich 37,5°C.
D:
Dann höre ich Sie erst einmal
ab. Machen Sie sich bitte oben
herum frei! Atmen Sie bitte tief
durch! Noch tiefer. Jetzt bitte
nicht atmen. Gut, in der Lunge ist
nichts. Ziehen Sie sich bitte wieder
an. Ja, Frau Winter, Sie sollten
ein paar Tage im Bett bleiben.
Sie haben eine starke Erkältung.
Ich verschreibe Ihnen etwas gegen
den Husten. Nehmen Sie dreimal
täglich zehn Tropfen vor den
Mahlzeiten. Und Sie sollten viel
trinken.

Winter: Dzień dobry, panie doktorze.
Doktor: Dzień dobry, pani Winter. Co pani
dolega?
W:
Mam katar i kaszel, boli
mnie także głowa. Czuję się
raczej źle.
D:
Czy ma pani też gorączkę?
W:
Trochę, dzisiaj rano miałam
37,5°C.
D:
Więc najpierw panią osłucham.
Proszę się rozebrać od pasa
w górę! Proszę głęboko
oddychać! Jeszcze głębiej. Teraz
proszę nie oddychać. Dobrze,
w płucach nic nie ma. Proszę
się z powrotem ubrać. Tak, pani
Winter, powinna pani zostać kilka
dni w łóżku. Jest pani poważnie
przeziębiona. Zapiszę pani coś
przeciw kaszlowi. Proszę brać
trzy razy dziennie dziesięć kropli
przed posiłkami. I powinna pani
dużo pić.
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W:

Słownictwo

D:

Ja, das mache ich. Vielen Dank,
Herr Doktor!
Gute Besserung, Frau Winter! Auf
Wiedersehen!
fehlen
der Schnupfen, der Husten, der Kopf, ö-e
weh tun
sich fühlen
schlecht
ein bisschen
abhören
sich frei machen

atmen
durchatmen
tief

brakować, dolegać
katar
kaszel
głowa
boleć
czuć się
zły; źle
trochę
osłuchiwać
rozebrać się
(u lekarza); uwolnić
się
oddychać
odetchnąć (głęboko)
głęboki; głęboko

W:
D:

Tak zrobię. Dziękuję, panie
doktorze.
Szybkiego powrotu do zdrowia,
pani Winter! Do widzenia!
die Lunge, -n
(sich) anziehen
stark
die Erkältung, -en
verschreiben
gegen
täglich
der Tropfen, die Mahlzeit, -en
Sie sollten…
Gute Besserung!

płuco
ubierać (się)
silnie, mocno; silny,
mocny
przeziębienie
przepisywać (lek)
przeciw
dzienny, codzienny;
dziennie, codziennie
kropla
posiłek
powinien pan /
powinna pani…
Szybkiego powrotu
do zdrowia!
(dosł. wyzdrowienia)

Komentarz
1. Temperaturę 37,5°C czytamy: siebenunddreißig Komma fünf Grad (Celsius).
2. Tryb rozkazujący Machen Sie sich bitte oben herum / unten herum frei!
– Proszę się rozebrać od pasa w górę / w dół! usłyszymy w gabinecie lekarskim.
3. Jeżeli partykuła sich znajduje się w nawiasie, oznacza to, że dany czasownik
nie zawsze jest czasownikiem zwrotnym, np.
(sich) anziehen – ubierać (się)
Ich ziehe mein Kind an. – Ubieram moje dziecko.
Ich ziehe mich an. – Ubieram się.

Dialog 2
A: Doris, woher hast du diese flachen
Schuhe?
D: Dieter hat sie mir im Modegeschäft
Superschick gekauft. Es ist das
teuerste Geschäft in unserer Stadt,
wie du weißt.
A: Du bist mit den Schuhen wie immer
total in.

A: Doris, skąd masz te płaskie
buty?
D: Kupił mi je Dieter w salonie
mody Superschick. Jest to
najdroższy sklep w naszym
mieście, jak wiesz.
A: Z butami jesteś jak zawsze
na czasie.
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D: Ich lasse mir von meinem Freund
helfen, weil ich mir solche Dinge nicht
leisten kann.
A: Dein Freund muss viel Kohle haben.
D: Nimm mich nicht auf den Arm!
A: Na gut.

Słownictwo

flach
das Modegeschäft, -e
schick

płaski; płasko
salon mody

total in sein
lassen, er lässt
sich helfen lassen
Er lässt sich helfen.
solch + ein / eine

elegancki, szykowny;
elegancko,
szykownie
być na czasie, na
topie
zostawić, pozwalać
pozwalać sobie
pomóc
On pozwala sobie
pomóc.
taki, taka, takie

D: Pozwalam, aby przyjaciel mi pomagał,
ponieważ sama nie mogę sobie
pozwolić na takie rzeczy.
A: Twój przyjaciel musi mieć dużo kasy.
D: Nie żartuj sobie ze mnie!
A: No, dobrze.
das Ding, -e
sich (etw.) leisten

die Kohle, -n
viel Kohle haben
(ugs.)
der Arm, -e
jdn. auf den Arm
nehmen (ugs.)
na gut (ugs.)

rzecz
pozwolić sobie
(na coś), zafundować
sobie (coś)
węgiel; tu: kasa,
szmal (pot.)
mieć dużo szmalu,
kasy (pot.)
ramię
kpić sobie z kogoś,
żarty sobie stroić
(pot.)
no dobrze (pot.)

Komentarz
Zwrotu jemanden auf den Arm nehmen – stroić sobie żarty z kogoś, używa się
żartobliwie w stosunku do osoby, którą znamy. Dosłownie znaczy on wziąć kogoś
za ramię.

Dialog 3
Reporter: Was versteht ihr eigentlich
unter „Mode”?
Eva:
Ich glaube, für die meisten
ist Mode in erster Linie eine
Einstellung. Man kann mit Hilfe
der Mode seinen persönlichen
Lebenstil zeigen.
R:
Kann man durch das, was man
anzieht, zeigen, wie man sich
fühlt?
E:
Ja, meistens ziehe ich mich ganz
nach meiner Stimmung an.
Bettina: Ich kann, wenn ich das möchte,
bestimmte Leute ärgern und

Reporter: Co właściwie rozumiecie pod
pojęciem „moda”?
E:
Uważam, że dla większości
moda to przede wszystkim
nastawienie. Można za pomocą
mody pokazać swój osobisty
styl życia.
R:
Czy można pokazać przez to,
co się zakłada, jak się ktoś
czuje?
E:
Tak, najczęściej ubieram się
w zależności od nastroju.
Bettina: Mogę, kiedy tego chcę,
zdenerwować pewnych ludzi
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R:
E:

B:

E:

weiß: „Wenn ich das anziehe,
dann passt es ihnen nicht”.
Manchmal ziehe ich mich
deswegen erst recht so an.
Geht ihr denn immer mit der
Mode?
Man sollte schon nach der
Mode gehen, aber man muss
doch nicht immer den letzten
Modeschrei mitmachen.
Es gibt viele Leute, die alles
mitmachen, nur weil es gerade
in ist. Sie ziehen alles an, auch
wenn es ihnen nicht steht.
Ich ziehe nur das an, was mir
gefällt.
Am besten fühle ich mich in
Jeans oder Cordhosen, auch
wenn solche Hosen nicht immer
modern sind. Aber praktisch
sind sie, und das ist mir wichtig.

Słownictwo

i wiem: „Jeżeli to założę,
to nie będzie im to odpowiadać”.
Czasami ubieram się tak właśnie
z tego powodu.
Czy zawsze nadążacie
za modą?
Powinno się być modnym,
ale nie zawsze trzeba
nosić ostatni krzyk
mody.
Jest wielu ludzi, którzy wszystko
robią tylko dlatego, że to jest
akurat na czasie. Zakładają
wszystko, nawet wtedy, gdy nie
jest im w tym dobrze. Ja zakładam
tylko to, co mi się podoba.
Najlepiej czuję się w dżinsach
lub w sztruksach, mimo że takie
spodnie nie zawsze są modne.
Ale są praktyczne i to jest dla
mnie ważne.

R:
E:

B:

E:

die Mode, -n
die Linie, -n
in erster Linie

moda
linia
w pierwszym rzędzie,
najpierw
die Einstellung, -en nastawienie,
ustosunkowanie się
die Hilfe, -n
pomoc
mit Hilfe
z pomocą
persönlich
osobisty; osobiście
der Lebensstil, -e styl życia
die Stimmung, -en nastrój

(sich) ärgern

złościć, denerwować
(się)
sich ärgern über
złościć się na kogoś/
jdn./etw.
coś
erst recht
dopiero naprawdę
mit der Mode
iść za modą, kierować
gehen
się modą, być modnym
der letzte (Mode)
ostatni krzyk mody
schrei (ugs.)
(pot.)
die Mode mitmachen iść za modą
die Jeans (Pl.)
dżinsy
die Cordhose, -n
spodnie sztruksowe

 Na podstawie powyższych dialogów zdecyduj: prawda czy fałsz?
ĆWICZENIE 1.

1. Frau Winter hat Fieber.

P/F

2. Frau Winter hat Schnupfen und Husten.

P/F

3. Doris hat sich die flachen Schuhe gekauft.

P/F

4. Eva fühlt sich in Kleider am besten.

P/F

der Ärmel, -

rękaw
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sich aufhalten, er
hält sich auf

zatrzymać się,
przebywać
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Gramatyka i ćwiczenia
Stopniowanie przymiotników i przysłówków
Przymiotniki i przysłówki w języku niemieckim, podobnie jak w polskim, mogą
występować w trzech stopniach: równym, wyższym i najwyższym. Przymiotnik odmienia
się przez rodzaje, odpowiada na pytanie jaki? (występuje w funkcji przydawki) i stoi przed
rzeczownikiem, określając go, np. das kleine Mädchen (mała dziewczynka).
Przysłówek jest formą nieodmienną, odpowiada na pytanie jak? i określa czasownik,
np. Er kommt schnell nach Hause. – Idzie szybko do domu.
Ich stopniowanie wygląda podobnie.

 Z podanych wyrazów utwórz zdania pytające według wzoru.
ĆWICZENIE 2.

Wzór: Klamotten – billig → Sind diese Klamotten billig?
1. Kleider – modern
2. Hemdblusen – weit
3. Ärmel – lang
4. Autos – alt
5. Tücher – bunt
6. T-Shirts – bedruckt

 Odpowiedz twierdząco zdaniem z mianownikiem liczby mnogiej.
ĆWICZENIE 3.

1. Sind diese Klamotten billig?
Ja, es sind

.

2. Sind diese Kleider modern?
Ja, es sind

.

3. Sind diese Hemdblusen weit?
Ja, es sind

.

4. Sind diese Ärmel lang?
Ja, es sind

.

5. Sind diese Autos alt?
Ja, es sind

.

6. Sind diese Tücher bunt?
Ja, es sind

.

7. Sind diese T-Shirts bedruckt?
Ja, es sind

.

