
 Lektion 6 

Kann ich Ihnen helfen? 

Czyli o podstawowych zwrotach w codziennej komunikacji 

Trudno jest uwierzyć w zapewnienia osób, które twierdzą, że w bardzo krótkim 

czasie, na przykład w miesiąc nauczyły się płynnie mówić po niemiecku,  – o ile 

uczeń nie jest WYBITNIE utalentowany językowo, jest to niemożliwe. Możliwe 

jest jednak opanowanie w tym czasie podstawowych zwrotów i słówek, 

umożliwiających codzienna komunikację. Lekcja ta będzie w dużej mierze 

powtórką z lekcji 3 i 4, poszerzoną o nowe informacje. 

Czy pamiętasz, w jaki sposób zadajemy pytanie w języku niemieckim? 

Pamiętasz?  super  

Nie?  przypomnij sobie od jakiej części mowy musimy zacząć  

                                                         

 

 

 

od czasownika 

 

Tak, jak już wspominaliśmy wcześniej, w języku niemieckim nie można 

zacząć zdania od słówka „czy”, zamiast niego stawiamy czasownik na 

pierwszym miejscu.  

 Soll ich Ihnen helfen? – Czy powinnam pani/panu/państwu 

pomóc 

 
Najlepiej nauczyć się na pamięć początków tych pytań, których potencjalnie 

będziemy najczęściej używać (poprzednie lekcje) i oczywiście słówek. 

 

 

 

 



Oto nowe słówka i zwroty, których trzeba się nauczyć lub przypomnieć: 

 

 aufstehen(aufsztejn) – wstawać 

 sich setzen (ziś zecen) – siadać 

 duschen(duszen) – brać prysznic 

 baden (baden) – kąpać (się) 

 zur Toilette gehen (cur tojlete gejen) – iść do toalety 

 waschen (waszen) – prać 

 spazieren gehen (szpaciren gejen) – iść na spacer 

 schlafen (szlafen) – spać 

 schneiden (sznajden) – ciąć, obciąć 

 eincremen (ajnkremem) – nakremować 

Teraz, na podstawie wiedzy z wcześniejszych lekcji, spróbujemy z powyższymi 

słówkami i zwrotami zbudować zdania. 

 Möchten Sie…….? (myśten zi……….) – czy chciałaby pani, pan, państwo 

- Möchten Sie aufstehen? – czy chciałaby pani/pan/państwo wstać? 

 Teraz wzbogacimy nasze zdanie o słówko schon (szon) – już 

-  Möchten Sie schon aufstehen? - czy chciałaby pani/pan/państwo już 

wstać? 

- Möchten Sie schon spazieren gehen? (czy chciałaby pani/pan/państwo 

już iść na spacer?) 

 Soll ich…….? (zol iś……….) – czy powinnam 

-Soll ich waschen? – Czy powinnam wyprać? 

 Teraz wzbogaćmy nasze zdanie o słówko jetzt (ject) – teraz 

- Soll ich jetzt waschen? – Czy powinnam teraz prać? 

 

Zwróć uwagę na to, że w każdym zdaniu drugi czasownik znajduje się na końcu.  

Tak jest prawie zawsze, chyba że jakiś spójnik powoduje zmianę miejsca 

czasownika, ale o tym będziemy uczyć się później  

 Wollen Sie………? (wolen zi…) – czy chce pani, pan, państwo….. 

-Wollen Sie sich setzen? (wolen zi ziś zecen?) – czy chce pan, pani, państwo 

usiąść? 

- Wollen Sie zur Toilette gehen? (wolen zi cur tojlete gejen?) – czy 

chciałaby pani, pan, państwo iść do toalety 



-Wollen Sie aufstehen? (wolen zi aufsztejen) – czy chce pani, pan, państwo 

wstać?  

-Wollen Sie schon duschen? (wollen zi szon duszen) – czy chce pan, pani, 

państwo już iść po prysznic? 

- Wollen Sie schon schlafen gehen? (wollen zi szon szlafen gejen) – czy chce 

pa, pani, państwo iść już spać? 

 

 

A teraz spróbuj użyć tego, czego się do tej pory nauczyliśmy.  

 

Zadanie 1. Połącz zdanie w języku niemieckim z jego polskim 

odpowiednikiem. 

 

Wollen Sie schon aufstehen?                  Czy powinnam teraz zrobić pranie? 

Möchten Sie zur Toilette gehen?           Czy powinnam pani pomóc? 

Soll ich Ihnen helfen?                               Chciałaby pani pójść do toalety? 

Soll ich jetzt Wäsche machen?               Czy chce już pan wstać? 

 

Zadanie 2. Przetłumacz podane zwroty. 

 

Soll ich Ihnen Hände eincremen? 

Möchten Sie sich setzen? 

Soll ich Ihnen Nägel (paznokcie) schneiden? 

Wollen Sie schon schlafen gehen? 

 

Zadanie 3.  Przetłumacz podane zdania (Musisz skorzystać również ze 

słówek i zwrotów podanych na poprzednich lekcjach). 

 

1.Czy mogę pani pomóc? 

2.Muszę teraz zamieść. 

3.Czy powinnam panu pomóc? 

4.Czy chcieliby państwo iść już na spacer? 

5.Muszę teraz pościelić łóżko. 

6.Muszę teraz zrobić obiad 

 

 

 



Odp. do zad. 2. 

       1.  Czy powinnam panu, pani, państwu nakremować ręce? 2. Czy chciałaby pani, 

pan, państwo usiąść? 3. Czy powinnam panu, pani, państwu obciąć paznokcie? 4. Czy 

chce juz pani, pan, państwo iść spać. 

Odp. do zad. 3.  

1. Kann ich Ihnen helfen? 2. Ich muss jetzt fegen. 3. Soll ich Ihnen helfen? 4. 

Möchten Sie schon spazieren gehen? 5. Ich muss jetzt Bett machen. 6. Ich muss 

jetzt Mittagessen machen. 

 

 


