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Wstęp

Chcesz samodzielnie poznać język niemiecki w stopniu umożliwiającym porozumiewa-

nie się w zakresie codziennych zdarzeń i sytuacji? Na widok klasycznych kursów ogarnia 

cię znużenie? Ilustrowany kurs języka niemieckiego dla początkujących LUBIĘ TO! jest 

książką właśnie dla Ciebie! To świetna, a zarazem atrakcyjna wizualnie pomoc do samo-

dzielnej nauki języka. Ucz się niemieckiego i polub to z Lingo!

Proponowany przez nas kurs jest intensywny, co znaczy, że ucząc się z nami nie tra-

cisz czasu i możesz robić szybkie postępy niezależnie od tego, czy po raz pierwszy stykasz 

się z językiem, czy jest to już Twoje kolejne podejście. O tempie i sposobie nauki decydu-

jesz jednak samodzielnie, zależnie od własnych potrzeb, możliwości i chęci. Ułatwia to 

struktura całego kursu, jak i poszczególnych lekcji.

To nowoczesna, atrakcyjna graficznie książka, która ma umilić ci naukę i zachęcić 

do samodzielnej pracy. W dwudziestu pięciu lekcjach znajdziesz najważniejsze tematy, 

współczesne dialogi i słownictwo z tłumaczeniami, przejrzyste objaśnienia gramatyki 

i ciekawostki – a wszystko to zaprezentowane w atrakcyjny i miły dla oka sposób, z wizu-

alizacjami w postaci zdjęć i rysunków.

Nieocenioną pomocą w przyswajaniu prawidłowej wymowy są ćwiczenia z rozu-

mienia ze słuchu: nagrania dialogów i słownictwa z udziałem rodowitych Niemców i pol-

skiego lektora. Aby mieć do nich dostęp, zeskanuj kod QR umieszczony na stronie obok.

Najważniejsze jednak jest to, że korzystając z naszego najnowszego ilustrowanego 

kursu LUBIĘ TO! w przyjemny sposób poznajesz żywy język i uczysz się odnajdywać  

w życiowych sytuacjach.
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Spis treści

1
 Ein zufälliges Treffen ■ Przypadkowe spotkanie 8

Guten Tag! – Dzień dobry! W pierwszej lekcji rozmawiamy o nawiązywaniu 
znajomości. Nauczymy się odmieniać czasowniki w czasie teraźniejszym, w tym 
czasownik sein – być. Przyjrzymy się też, jak budować zdania oznajmujące 
i pytające.

2
 Am Flughafen ■ Na lotnisku 16

W tej lekcji przećwiczymy słówka i zwroty, które mogą się przydać podczas 
podróży. Poznamy też rodzajniki określone i nieokreślone, a także często 
stosowany zaimek nieokreślony man i kilka spójników. Do tego jeszcze odmiana 
czasownika haben – mieć.

3
 Im Hotel ■ W hotelu 26

Wiodącym tematem lekcji jest zameldowanie się w hotelu. Powiemy 
o rezerwacji, wyborze pokoi, zwrócimy uwagę na ważne zwroty, np. Haben Sie 
ein Zimmer frei? Poznasz też najważniejsze czasowniki rozdzielnie złożone, 
ważne spójniki, a także odmianę czasownika wissen i formy möchten.

4
 Das Telefongespräch ■ Rozmowa telefoniczna 34

W bieżącej lekcji przećwiczymy rozmowę przez telefon, podczas której ustalimy 
miejsce i godzinę spotkania. Poznamy też kilka podstępnych czasowników, które 
odmieniają się nietypowo w 2. i 3. osobie liczby pojedynczej, oraz bardzo ważne 
czasowniki modalne: dürfen, können, mögen, müssen, sollen i wollen.

5
 Die Fahrt mit dem Taxi ■ Jazda taksówką 44

W tej lekcji utniemy sobie miłą pogawędkę z taksówkarzem, który będzie nas 
obwoził po Berlinie. Nauczymy się przy tym wielu praktycznych słówek. Do tego 
trochę gramatyki: jak tworzyć liczbę mnogą rzeczownika i czas przeszły Perfekt.

6
 Der Spaziergang ■ Spacer 52

Poczujemy odrobinę atmosfery berlińskiej ulicy, ćwicząc słownictwo 
związane z poruszeniem się po mieście. W części gramatycznej dominują 
przyimki, które łączą się z rzeczownikiem w bierniku lub celowniku, zależnie 
od tego, czy w zdaniu wyrażony jest ruch, czy też stan statyczny. Powiemy też 
o dopełniaczu – Genitivie.

7
 Im Restaurant ■ W restauracji 60

Hast du Hunger? To będzie smakowita lekcja, bo poznamy nazwy potraw 
i odwiedzimy restaurację. Nauczymy się też odmieniać czasowniki zwrotne. 

Zaimek „się” – u nas wspólny dla każdej formy – w niemieckim zabrzmi 

inaczej, zależnie od osoby i liczby podmiotu.

8
 Surfen im Internet ■ Surfowanie w internecie 68

W tej lekcji poznasz dużo praktycznych zwrotów związanych z internetem. 
Natomiast  w części gramatycznej poznasz liczebniki porządkowe. To chyba 

najdłuższe słowa świata, ale wbrew pozorom – łatwe do utworzenia.

9
 Einkäufe ■ Zakupy 76

Wraz z naszymi bohaterami wybieramy się na zakupy w poszukiwaniu
ciepłych ubrań. A następnie zapasem nowo poznanych słówek, takich jak 

kaufen, anprobieren, suchen, poćwiczymy odmianę przymiotnika i poznamy 

tryb rozkazujący.

10
 Im Kino ■ W kinie 86

Bist du ein Film-Kenner? W tej lekcji rozmawiamy o kinie i innych kulturalnych 
rozrywkach. Przy tej okazji nauczysz się tworzyć zdania podrzędne i pytające 

zależne, a także stopniować przymiotniki. Das ist nicht so kompliziert!

11
 Das Abenteuer ■ Przygoda 94

W tej lekcji sporo miejsca poświęcamy kwestii czasu i tego, co może się w nim 
wydarzyć. To też dobry moment na zajęcie się czasem przeszłym prostym, 

czyli Imperfektem, i tak oto skompletujemy wiedzę na temat trzech form 

podstawowych czasownika.

12
 Im Büro ■ W biurze 102

Kolejna scenka rozgrywa się w biurze. Dla nas to dobra okazja, by poznać 
słownictwo związane z pracą, zwroty związane z ubieganiem się o posadę, 

zmianą pracy, zarobkami itp. Do tego tematu pasują jak ulał czas przyszły 

Futur I i czas zaprzeszły Plusquamperfekt.

13
  E-Mail aus dem Urlaub ■ E-mail z urlopu 110

W bieżącej lekcji na przykładzie korespondencji mailowej pokazujemy,
że czasem warto zrobić sobie przerwę, najlepiej w towarzystwie przyjaciół. 

Poznamy też pierwszy tryb warunkowy Konditional I, którym można wyrażać

najróżniejsze prośby, życzenia lub domysły.
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14
  Auf dem Bahnhof ■ Na dworcu 118

Lubisz podróżować pociągiem? My tak! To dobra okazja, aby poznać
przydatne słownictwo, takie jak die Abfahrtszeit, hin und zurück, das Gleis. 
Przy okazji poćwiczymy użycie trybu przypuszczającego.

15
  Auf der Polizeiwache ■ Na posterunku 126

Jeśli przytrafi Ci się przykra sytuacja, którą będzie trzeba zgłosić 
na komisariacie policji, zachowaj spokój. W tej lekcji poznasz słówka i zwroty 
pomocne przy wyjaśnieniu zajścia. Będziemy też mówić o czasie przeszłym 
trybu przypuszczającego i często używanych spójnikach obwohl i weil.

16
 Auf dem Tennisplatz ■ Na korcie 134

Magst  du Tennis? Spielst du gern Fußball? Niezależnie od ulubionej 
dyscypliny, w tej lekcji znajdziesz słownictwo, które przyda Ci się, gdy zechcesz 
podzielić się sportowymi wrażeniami. Przy okazji poćwiczysz przysłówki 
zaimkowe i zdania ze spójnikami als, wenn, während. Miłej nauki!

17
 Die Einladung ■ Zaproszenie 142

W tej lekcji rozmawiamy o relacjach międzyludzkich i więzach rodzinnych, aby 
było jasne, kim jest die Oma, a kim der Opa. W części gramatycznej dowiesz 
się o zdaniach okolicznikowych czasu i stronie biernej.

18
 Der Besuch ■ Wizyta 150

Odwiedziny u znajomych lub rodziny to dobra okazja do różnych pogawędek. 
W tej lekcji rozmawiamy przede wszystkim o domu i jego wnętrzu. Będziemy 
też kontynuować pracę z Passivem, tym razem  w nieco trudniejszych 
zastosowaniach.

19
 Im Ratskeller ■ W piwnicy ratuszowej 158

Spotkanie przy winie to dobra okazja, by porozmawiać o polityce i przyswoić 
sporą porcję nowych słówek, tym razem z przewagą przymiotników 
przydatnych do opisywania ludzi, przedmiotów i zjawisk. Na deser 
konstrukcja: bezokolicznik plus słówko zu oraz przydatny zestaw czasowników 
z przyimkami. 

20
 Der Brief ■ List 166

W tej lekcji poznasz słówka przydatne szczególnie wtedy, gdy zechcesz 
napisać list i skorzystać z usług niemieckiej poczty. Dobrze jest wówczas 
wiedzieć, czym jest die Postleitzahl, a czym die Postanweisung. Powiemy też 
o  przekształcaniu zdania z dass w prostsze konstrukcje bezokolicznikowe z zu. 

21
 Beim Makler ■ U pośrednika 174

Tym razem porozmawiamy o sprawach mieszkaniowych. Kupno, sprzedaż,
wynajem? Przyda Ci się znajomość różnych słówek, takich jak mieten 
i vermieten. Brzmią podobnie, ale mają różne znaczenie! W części 
gramatycznej zajmiemy się zdaniami przydawkowymi. Miłej nauki!

22
 Im Computerladen ■ W sklepie komputerowym 182

W bieżącej lekcji zajmujemy się sprzętem komputerowym – niezależnie 
od tego, czy ma służyć do pracy, czy do zabawy, powinien działać reibungslos!
W części gramatycznej pojawią się zdania celowe i konstrukcja 
bezokolicznikowa z um...zu.

23
 Beim Arzt ■ U lekarza 190

Niemieckie przysłowie mówi: Lachen ist die beste Medizin (śmiech to 
najlepsze lekarstwo), warto jednak znać słówka i zwroty pomocne na wypadek 
choroby i wizyty u lekarza. Poćwiczymy także zdania nierzeczywiste: skutkowe 
i porównawcze.

24
 Auf der Bank ■ W banku 198

Ta lekcja poświęcona jest kwestiom związanym z finansami, poznasz słówka 
takie jak die Gebühr, die Überweisung, die Zahlung. Przy okazji powiemy 
o konstrukcjach bezokolicznikowych z anstatt... zu i ohne... zu, które 
przydadzą Ci się przy prowadzeniu rozmów także na inne tematy.

25
 Im Park ■ W parku 206

W ostatniej lekcji przespacerujemy się po parku, poznając trochę słówek 
związanych z przyrodą i relacjami międzyludzkimi. Opowiemy też 
o przydatnym  czasowniku lassen. Jak widzisz, język niemiecki nie jest aż tak 
trudny jak mogło Ci się wydawać na początku nauki!

  
Dodatki 214

Tłumaczenia dialogów 217

Jak to  
działa?

Słówka  
i zwroty

Rozumienie  
ze słuchu Ciekawostka!



Guten Tag! – Dzień dobry! W pierwszej lekcji rozmawiamy

o nawiązywaniu znajomości. Poza tym nauczymy się odmieniać 

czasowniki w czasie teraźniejszym, w tym czasownik sein – być. 

Przyjrzymy się też, jak w języku niemieckim buduje się zdania 

oznajmujące i pytające. Miłej nauki!

bis bald – do 

zobaczenia wkrótce

bis später – na razie

gute Reise –  

szczęśliwej podróży

mach’s gut –  

powodzenia

Wie alt bist du? –  

Ile masz lat?

Wie alt sind Sie? – 

Ile ma pan/pani lat?

Wie ist deine  
Adresse? – Jaki jest 

twój adres?

Wie ist Ihre 
Adresse? – Jaki jest 

pana/pani adres?

Wie ist dein  
Vorname? –  

Jak masz na imię?

Wie ist Ihr  
Vorname? – Jak ma 

pan/pani na imię?

Wie geht’s? –  

Co słychać?

Wie geht es Ihnen? 
– Co u pana/pani 

słychać?

Najważniejsze 
zwroty

Ty, pan, pani
W języku niemieckim formy du używa się, zwracając się tylko  
do rodziny, przyjaciół i bliskich znajomych. Na przykład:  
Bist du müde? – Czy jesteś zmęczony/zmęczona?  
Du kennst Karl. – Znasz Karla.
Wobec pozostałych osób konieczne jest stosowanie formy 
grzecznościowej Sie. Jest to uniwersalna forma odpowiadająca 
polskiemu „pan, pani, państwo, panowie” itd. Na przykład: 
Kennen Sie Karl Hoffmann? – Czy zna/znają pan/pani/państwo 
Karla Hoffmanna? Sind Sie von hier? – Czy jest pani/pan stąd?
Zaimek grzecznościowy Sie pisze się zawsze wielką literą. 
Gramatycznie jest to 3. osoba liczby mnogiej.

Ein zufälliges Treffen

98
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Dialog Dialog

Monika:  Entschuldigen Sie bitte, sind Sie Herr 

Hoffmann?

Karl:  Ja, das bin ich. Und wie heißen Sie?

Monika:  Mein Name ist Monika Kowalska.

Karl:  Guten Tag, Frau Kowalska. Sind Sie aus 

Warschau?

Monika:  Ja, ich lebe hier und studiere. Und was 

sind Sie von Beruf?

Karl: Ich bin Informatiker.

Monika: Woher kommen Sie?

Karl:  Aus Stuttgart, aber ich wohne in Berlin.

Monika:  Wie lange bleiben Sie in Warschau?

Karl:  Übermorgen fliege ich nach Berlin. 

Monika:  So ein Zufall. Übermorgen fliege ich auch 

dorthin und...

Karl:  Sie reisen zum ersten Mal nach 

Deutschland, oder?

Monika: Ja. Warum fragen Sie?

Karl:  Fliegen wir gemeinsam? Ich kenne Berlin 

gut.

Monika:  Das ist nett von Ihnen. Vielen Dank.

Karl: Also bis dann.

Monika: Tschüs!
an der Universität  
– na uniwersytecie 

sein – być

Herr – pan

und – i, a

heißen –  

nazywać się

mein Name – moje 

nazwisko

Frau – pani

aus – z

leben – żyć,  

tu: mieszkać

studieren – 

studiować

hier – tutaj

Informatiker – 

informatyk

Was sind Sie von 
Beruf? – Kim pan/

pani jest z zawodu?

kommen –  

przychodzić 

kommen aus – 

pochodzić z

wohnen – mieszkać

bleiben – zostać

fliegen – lecieć, 

latać

übermorgen – 

pojutrze

Ważne słówka 
i zwroty

so ein Zufall –  

co za przypadek

nach – do

dorthin – tam  

(przy ruchu)

reisen – 

podróżować

zum ersten Mal – 

pierwszy raz

fragen – pytać

gemeinsam – 

wspólnie, razem

kennen – znać

Das ist nett von 
Ihnen. – To miło 

z pana/pani strony.

gut – dobrze

Ważne słówka 
i zwroty

a.  Monika studiert in Berlin. 

b. Karl kommt aus Stuttgart. 

c.  Sie fliegen gemeinsam übermorgen. 

1.1. Przesłuchaj nagranie i określ:  
prawda R  czy fałsz F ? 

02
richtig/falsch

rOZUMieNie Ze sŁUcHU

1.2. Wysłuchaj słówek z dialogu i wybierz spośród  
nich cztery czasowniki na określenie poniższych 
czynności.

03

Ein zufälliges Treffen

Hallo vs. Tschüss
Oba słowa w tłumaczeniu 
na język polski brzmią 
identycznie – „cześć”. 
A jednak nie można 
używać ich zamiennie. 
Hallo mówi się 
w Niemczech przy 
powitaniu, zaś Tschüss 
przy pożegnaniu. 
Warto o tym pamiętać, 
aby nie narażać 
siebie (i rozmówcy) 
na komiczne niekiedy 
nieporozumienia.

eiN ZUfälliges treffeNprZYpADKOWe spOtKANie
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Jak to działa? Jak to działa?

Pominięcie 
zaimka osobowego 
ich, du itd. jest, inaczej 
niż w języku polskim, 
niedopuszczalne.  
Na przykład: 
Ich studiere tłumaczymy 
jako: „studiuję” lub „ja 
studiuję”.

Czasownik 
występuje bezpośrednio 
po słowie pytającym:  
Wann fliegen Sie? – 
Kiedy pan/pani leci?

Budowa zdania 
pojedynczego

W zdaniu niemieckim bardzo ważną rolę odgrywa 

odpowiednia kolejność wyrazów. Orzeczenie, czyli 

czasownik w formie osobowej, pojawia się na drugim 

miejscu. Nie zawsze jednak drugie miejsce oznacza drugi 

z kolei wyraz. Na przykład:

Er ist aus Hannover.  

– On jest z Hanoweru.

Ale: Herr Braun ist aus Hannover.  

– Pan Braun jest z Hanoweru.

Ich heiße Nowak. – Nazywam się 

Nowak.

Ale: Mein Name ist Nowak.  

– Moje nazwisko Nowak.

Można powiedzieć, że orzeczenie 

występuje zawsze na miejscu drugim, 

biorąc pod uwagę części zdania, a nie części mowy. 

Niekoniecznie musi to być drugi wyraz w zdaniu.

Podmiot pojawia się w zdaniu na miejscu pierwszym lub 

trzecim. Na pierwszym miejscu może wystąpić każda 

część zdania, oczywiście oprócz orzeczenia. Na przykład:

Herr Kreuzer fliegt heute nach Berlin.  

– Pan Kreuzer leci dziś do Berlina.

Heute fliegt Herr Kreuzer nach Berlin.  

– Dziś pan Kreuzer leci do Berlina.

Odmiana czasownika 
– zasady ogólne

Odmiana:

ich komm-e ja przychodzę

du komm-st ty przychodzisz

er, sie, es komm-t on, ona, ono przychodzi

wir komm-en my przychodzimy

ihr komm-t wy przychodzicie

sie komm-en  oni, one przychodzą

ich studier-e kenn-e

du studier-st kenn-st

er, sie, es studier-t kenn-t

wir studier-en kenn-en

ihr studier-t kenn-t

sie, Sie studier-en kenn-en

Czasowniki niemieckie odmienia się przez dodawanie 
do tematu czasownika końcówek osobowych, które zostały 
wyróżnione w poniższej odmianie. Temat czasownika znajdujemy 
odejmując od bezokolicznika końcówkę -en. Przykłady:
kommen, studieren, kennen – tematy czasowników: komm, 
studier, kenn.

Odmiana 
czasownika 
sein – być

Łatwo zauważyć, 

że czasownik 

sein odmienia się 

nieregularnie:

ich bin

du bist

er, sie, es ist

wir sind

ihr seid

sie, Sie sind

Tworzenie 
pytań

Pytania można tworzyć 

na dwa sposoby:

 Za pomocą 

pytajników:  

was? co? 

wer? kto? 

wo? gdzie? 

wohin? dokąd? 

woher? skąd? 

wann? kiedy? 

wie? jak? 

warum? dlaczego? 

 Pytanie typu „czy” 

tworzy się przez 

inwersję – zmianę 

miejsca czasownika. 

Czasownik występuje 

tu na pierwszym 

miejscu:  

Bist du aus Bonn? 

– Czy jesteś z Bonn?

Wir 
studieren 
Deutsch.

eiN ZUfälliges treffeNprZYpADKOWe spOtKANie
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Sprawdź się! Sprawdź się!

KLUCZ DO ĆWICZEŃ

1.1. a. F, b. F, c. R. 1.2. reisen, fliegen, fragen, studieren. 1.3. a. kenne; b. wohnen; c. fliegst; d. studiert;  
e. heißen; f. reist. 1.4. a. bist; b. sind; c. seid; d. bin. 1.5. a. woher; b. wer; c. wo; d. wann; e. wie. 1.6. a. die 
Sonne, b. der Regen, c. (l.mn.) Wolken, d. der Wind, e. der Schnee, f. der Sturm. 1.7. weiß, gelb, orange, 
rot, violett,  blau, dunkelblau, grün, dunkelgrün, braun, grau, schwarz.

1.6. Pogoda to częsty temat pogawędek. Dopasuj słówka  
do obrazków. W razie potrzeby skorzystaj ze słownika.

1.4. Wpisz czasownik 
sein we właściwej 
formie.

1.5. Wybierz właściwy pytajnik.

1.3. Wpisz podany czasownik we właściwej formie. 1.7. Jaki to kolor?

a.  Ich   Hamburg. (kennen)

b.  Wir   in Rostock. (wohnen)

c.  Du   nach Paris. (fliegen)

d.  Monika   in Warszawa.  

(studieren)

e.  Sie (l. mn.)   Schwarz.  

(heißen)

f.  Ihr   nach Deutschland.  

(reisen)

a. Du   aus Hannover.

b.  Wir   jetzt  

in Poznań.

c.  Ihr   müde.  

(zmęczeni)

d. Ich   Informatiker.

a.    sind Sie, Herr Berg? – Aus Stuttgart.  

(wie, woher, was, wo)

b.    ist das? – Das ist Frau Schulz.  

(wann, wo, wer, wohin)

c.    wohnen Sie? – In Bonn.  

(wo, wie, woher, wohin)

d.    reisen Sie nach Frankfurt? – Übermorgen.  

(wohin, was, wer, wann)

e.   geht’s? – Danke, gut. (wie, wer, wann, was)
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der Schnee 

(l. mn.) 
Wolken 

der Regen 

die Sonne 

der Wind 

der Sturm 

dunkelgrün

schwarz

violett

graudunkelblau

rotblau

grünbraun

gelborange
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