Lekcja 2
Begrüßung – Przywitanie

Abschiedsgruß- Pożegnanie

Hallo!- Cześć (tylko na przywitanie)

Tschüss! Cześć! (tylko na pożegnanie)

Guten Morgen!- Dzień dobry! (do południa)

Auf Wiedersehen! – Do widzenia!

Guten Tag!- Dzień dobry! (po południu)

Gute Nacht!- Dobranoc!

Guten Abend!- Dobry wieczór!

Bis bald/bis gleich/bis später/bis nachher!- Na razie!

Die Zahlen- Liczby (caln)
0-null nul

10- zehn cejn

20- zwanzig cwancyś

30- dreißig drajsyś

1-eins ajnc

11- elf elf

21- einundzwanzig ajnuntcwancyś

40- vierzig fiacyś

2-zwei cwaj

12- zwölf cwylf

22- zweiundzwanzig cwajuntcwancyś

50- fünfzig fynfcyś

3-drei draj

13- dreizehn drajcejn

23- dreiundzwanzig drajuntcwancyś

60- sechzig zechcyś

4-vier fija

14- vierzehn fiacejn

24- vierundzwanzig fiauntcwancyś

70- siebzig zibcyś

Fünf fynf

15- fünfzehn fynfcejn

25-fünfundzwanzig fynfuntcwancyś

80- achtzig achcyś

6-sechs zeks

16- sechzehn ! zechcejn

26- sechsundzwanzig zeksuntzwancyś

90- neunzig nojncyś

7-sieben zibm

17- siebzehn ! zibcejn

27- siebenundzwanzig zibmuntzwancyś

100- hundert hundart

8-acht acht

18- achtzehn achcejn

28- achtundzwanzig achtuntcwancyś

1000- tausend tauzent

9-neun nojn

19- neunzehn nojncejn

29- neunundzwanzig nojnuntcwancyś

Żeby poćwiczyć sobie tworzenie liczb w języku niemieckim, proszę zrobić następujące ćwiczenie:
Pamiętaj! Najpierw mówimy jednostki, a następnie dziesiątki. Liczby w języku
niemieckim zawsze są czytane od tyłu!!!
und

46

sechsundvierzig

A teraz spróbuj sama!

55-…………………………und…………………………
74-…………………………und………………………..
82-…………………………und………………………...
94-………………………………………………………….
23-………………………………………………………….
67-………………………………………………………….
59-………………………………………………………….
57-………………………………………………………….
Teraz przejdźmy do odmiany czasownika sein – być.
ich bin iś byn

jestem

wir sind wia zynt

jesteśmy

du bist du byst

jesteś

ihr seid ia zajt

jesteście

er/sie/es ist ea/zi/es yst
on/ona/ono

jest

sie/Sie sind zi zynt
oni
Pan,Pani,Państwo

są
jest

Najczęściej używa się 1. i 3. os. lp. (ich –ja, er/sie/es- on/ ona/ono) oraz 1. i 3. os. lmn. (wir-my, sie/Sieoni/Pan/Pani/Państwo), dlatego będzie nas obowiązywać odmiana czasowników tylko w tych osobach.
Do osób starszych, bądź też nam obcych zwracamy się zawsze w 3.os. lmn. Sie (forma grzecznościowa,
identyczna dla Pani, Pana, jaki i dla Państwa.


Wie alt sind Sie? Wea zynt zi? Ile ma Pani lat? (w dosłownym tłumaczeniu brzmiałoby to: Jak jest Pani
stara/Pan stary?)

Odpowiadamy:
Ich bin 55 Jahre alt. Iś bin fynfuntfynfcyś jare alt. – Mam 55 lat.
Und Sie? Wie alt Sind Sie?

Proszę odpowiedzieć całym zdaniem na pytanie!

Ich ……………………………………………………………. .


Wer sind Sie? Wea zynt zi? Kim Pani/Pan jest?

Odpowiadamy:
Ich bin Monika Kowalska. Iś byn Monika Kowalska. – Jestem (nazywam się) Monika Kowalska.
Und Sie? Wer sind Sie?

Proszę odpowiedzieć całym zdaniem na pytanie!

Ich ………………………………………………………………. .

