
„ICH SPRECHE DEUTSCH"  

Przydatne zwroty w języku niemieckim 

 

 
 

Guten Morgen! – Dzień dobry! (rano, do około 10) 
Guten Tag! – Dzień dobry! 

Guten Abend! – Dobry wieczór 
Hallo! / Hi! – Cześć! 

Grüß dich! – Witam cię! 
Grüß Gott! – Szczęść Boże! Niech będzie pochwalony! (południowe Niemcy i 

Austria) 
Grüezi! – Dzień dobry (Szwajcaria) 

Servus! – Cześć! (w Niemczech i w Austrii) 
Herzlich willkommen! – Serdecznie witam/witamy! 

Tschüs! / Tschüss! – Cześć (na pożegnanie) 
Bis dann! / Bis später! – Na razie! 

Bis morgen! – Do jutra! 
Gute Nacht! – Dobranoc! 

Auf Wiedersehen! – Do widzenia! 
Auf Wiederschauen! – Do zobaczenia! 

Auf Wiederhören! – Do usłyszenia! 

 

Ja – Tak 
Nein – Nie 

Ich weiß nicht. – Nie wiem. 
Ich verstehe nicht. – Nie rozumiem. 

Danke – Dziękuję 
Bitte – Proszę 

Entschuldigung – Przepraszam 
Hilfe! – Pomocy! 

Einen schönen Tag! – Miłego dnia! 
Wie geht es dir? – Jak się masz? 

Wie geht es Ihnen? – Jak się Pan, Pani miewa? – Jak się Państwo macie? 
Danke, gut. – Dziękuję, dobrze. 
Es geht. – Tak sobie./Jako tako. 

Schlaf gut! – Śpij dobrze! 



Mach’s gut! – Trzymaj się! 
Kein Problem! – Nie ma problemu! 

 

wer? – kto? 
was? – co? 

wem? – komu? 
wen? – kogo? 
wo? – gdzie? 

woher? – skąd? 
wohin? – dokąd? 

wie? – jak? 
warum? wieso? weshalb? – dlaczego? 

wann? – kiedy? 
wie lange? – jak długo? 
wie oft? – jak często? 

wie viel?wie viele? – ile? jak wiele? 
wie hoch? – jak wysoki? 

wie groβ? – jak duży? 
wessen? – czyj? czyja? czyje? 

welche? – która? 
welcher? – który? 
welches? – które? 

 

Ich heiße… – Nazywam się … 
Mein Name ist… – Nazywam się … 
Ich bin… Jahre alt. – Mam … lat. 
Ich wohne in… – Mieszkam w … 
Ich komme aus… – Pochodzę z … 
Ich bin Pole. – Jestem Polakiem. 

Ich bin Polin. – Jestem Polką. 
Ich arbeite als… – Pracuję jako … 

Ich bin … von Beruf. – Jestem … z zawodu. 
Mein Hobby ist … – Moim hobby jest … 

Ich mag … – Lubię … 
Ich spreche ein bisschen Deutsch. – Mówię trochę po niemiecku. 

Ich spreche kein Deutsch. – Nie mówię po niemiecku. 
Ich spreche Englisch. – Mówię po angielsku. 

Ich freue mich, dich kennen zu lernen. – Cieszę się, że mogę cię poznać. 
Ich freue mich, Sie kennen zu lernen. – Cieszę się, że mogę pana, panią 

poznać. 



 

Wie heißt du? – Jak się nazywasz? 
Wie heißen Sie? – Jak się Pan, Pani nazywa? / Jak się Państwo nazywają? 

Wie alt bist du? – Ile masz lat? 
Wie alt sind Sie? – Ile ma Pan, Pani lat? / … 

Wo wohnst du? – Gdzie mieszkasz? 
Wo wohnen Sie? – Gdzie Pan, Pani mieszka?/ … 

Woher kommst du? – Skąd pochodzisz? 
Woher kommen Sie? – Skąd Pan, Pani pochodzi?/ … 

Wo arbeitest du? – Gdzie pracujesz? 
Wo arbeiten Sie? – Gdzie Pan, Pani pracuje?/ … 
Was bist du von Beruf? – Kim jesteś z zawodu? 

Was sind Sie von Beruf? – Kim jest Pan, Pani z zawodu?/ … 
Was ist dein Hobby? – Jakie jest twoje hobby? 

Was ist Ihr Hobby? – Jakie jest Pana, Pani hobby?/ … 
Sprichst du Deutsch? – Mówisz po niemiecku? 

Sprechen Sie Deutsch? – Mówi Pan, Pani po niemiecku?/ … 

 

Ich bin gesund. – Jestem zdrowy. 
Ich bin krank. – Jestem chory. 

Ich fühle mich schlecht. – Źle się czuję. 
Ich bin müde. – Jestem zmęczony. 

Ich bin erkältet. – Jestem przeziębiony. 
Ich habe mich erkältet. – Przeziębiłem się. 

… tut weh – … boli 
… tun weh – … bolą 

Ich habe Kopfschmerzen. – Boli mnie głowa. 
Der Kopf tut mir weh. – Boli mnie głowa. 

Ich habe Ohrenschmerzen. – Bolą mnie uszy. 
Die Ohren tun mir weh. – Bolą mnie uszy. 

Ich muss zum Arzt gehen. – Muszę iść do lekarza. 
Ich habe einen Termin beim Arzt. – Mam umówioną wizytę u lekarza. 

Was tut dir weh? – Co cię boli? 
Was tut Ihnen weh? – Co Pana/Panią boli? 

Was fehlt dir? – Co ci dolega? 
Was fehlt Ihnen? – Co Panu/Pani dolega? 

Gute Besserung! – Szybkiego powrotu do zdrowia! 

 

Hast du Hunger? – Jesteś głodny? 
Haben Sie Hunger? – Jest Pan głodny/Pani głodna? Są Państwo głodni? 

Ich habe Hunger. – Jestem głodny. 



Ich bin hungrig. – Jestem głodny. 
Ich habe keinen Appetit. – Nie mam apetytu. 

Ich bin satt. – Jestem najedzony. 
Hast du Durst? – Chce ci się pić? 

Haben Sie Durst? – Chce się Panu/Pani pić? Chce się Państwu pić? 
Ich habe Durst. – Chce mi się pić. 
Ich bin durstig. – Chce mi się pić. 

Ich möchte etwas essen. – Chciałbym coś zjeść. 
Ich möchte etwas trinken. – Chciałbym coś się napić. 

 Was möchtest du essen? – Co chciałbyś zjeść? 
 Was möchtest du trinken? – Co chciałbyś się napić? 

 Was möchten Sie essen? – Co chciałby Pan zjeść? Co chciałaby Pani 
zjeść? Co chcieliby Państwo zjeść? 

 Was möchten Sie trinken? – Co chciałby się Pan napić? Co chciałaby się Pani 
napić? Co chcieliby się Państwo napić? 

Ich esse … – Jem … 
Ich trinke … – Piję … 

Guten Appetit! – Smacznego! 
Mahlzeit! – Smacznego! (również zwyczajowe powitanie w porze obiadowej) 

 

Ich wache auf. – Budzę się. 
Ich stehe um 7 Uhr auf. – Wstaję o 7:00. 

Ich mache das Bett. – Ścielę łóżko. 
Ich gehe ins Bad. – Idę do łazienki. 

Ich wasche mich. – Myję się. 
Ich putze mir die Zähne. – Myję zęby. 

Ich kämme mich. – Czeszę się. 
Ich ziehe mich an. – Ubieram się. 
Ich frühstücke. – Jem śniadanie. 

Ich fahre zur Arbeit. – Jadę do pracy. 
Ich bleibe zu Hause. – Zostaję w domu. 

Ich räume auf. – Sprzątam. 
Ich esse zu Mittag. – Jem obiad. 

Ich lese ein Buch. – Czytam książkę. 
Ich sehe fern. – Oglądam telewizję. 
Ich esse zu Abend. – Jem kolację. 

Ich nehme eine Dusche. – Biorę prysznic. 
Ich gehe schlafen. – Idę spać. 

 



Ich mag dich. – Lubię cię. 
Ich mag dich nicht. – Nie lubię cię. 

Ich liebe dich. – Kocham cię. 
Ich liebe dich nicht. – Nie kocham cię. 

Ich hasse dich. – Nienawidzę cię. 
Ich bin glücklich. – Jestem szczęśliwy. 

Ich bin unglücklich. – Jestem nieszczęśliwy. 
Ich bin zufrieden. – Jestem zadowolony. 

Ich bin unzufrieden. – Jestem niezadowolony. 
Ich freue mich. – Cieszę się. 

Ich freue mich nicht. – Nie cieszę się. 
Ich habe Angst. – Boję się. 

Ich habe keine Angst. – Nie boję się. 
Es tut mir Leid. – Przykro mi. 

Ich mache mir Sorgen. – Martwię się. 
Ich bin traurig. – Jestem smutny. 
Ich bin fröhlich. – Jestem wesoły. 

 

Ich fahre Rad. – Jeżdżę na rowerze. 
Ich schwimme. – Pływam. 

Ich lese Bücher. – Czytam książki. 
Ich treibe Sport. – Uprawiam sport. 

Ich spiele Volleyball/ Basketball/ Fußball. – Gram w siatkówkę/ koszykówkę/ 
piłkę nożną. 

Ich höre Musik. – Słucham muzyki. 
Ich treffe mich mit meinen Freunden. – Spotykam się z moimi przyjaciółmi. 
Ich gehe ins Kino/ ins Theater/ ins Museum/ ins Konzert. – Idę do kina/ do 

teatru/ do muzeum/ na koncert. 
Ich tanze. – Tańczę. 

Ich singe. – Śpiewam. 
Ich gehe spazieren. – Spaceruję. 
Ich langweile mich. – Nudzę się. 

Ich faulenze. – Leniuchuję. 
Ich reise. – Podróżuję. 

Ich surfe im Internet. – Surfuję w internecie. 
Ich erhole mich. – Odpoczywam. 


