BANK ZWROTÓW

Nagrania w formacie MP3 dostępne są na stronie
www.pearson.pl/niemiecki/matura
MP3 001

PRZYWITANIE I PRZEDSTAWIENIE SIĘ

• 	Guten Morgen! Dzień dobry! (godziny przedpołudniowe)
• 	Guten Tag! Dzień dobry!
• 	Grüß Gott! Dzień dobry! Witaj! (południowe Niemcy
i Austria)
• 	Ich heiße … Nazywam się…
• 	Mein Name ist … Nazywam się…
• 	Wie geht es Ihnen? Jak się pan/pani miewa?
• 	Wie geht es dir? Jak się masz?
MP3 002

PROŚBA O POWTÓRZENIE PYTANIA

• 	Könnten Sie bitte die Frage wiederholen? Czy mógłby pan/mogłaby pani powtórzyć pytanie?
• 	Entschuldigung, ich habe die Frage nicht richtig
gehört. Przepraszam, nie słyszałem/nie słyszałam
dobrze pytania.
• 	Sagen Sie es bitte noch einmal. Proszę powiedzieć to
jeszcze raz.
PROŚBA O WYTŁUMACZENIE
NIEZROZUMIAŁEGO WYRAZU LUB ZWROTU
MP3 003

•
•
•
•

	Was bedeutet …? Co znaczy…?
	Was ist …? Co to jest…?
	Was heißt …? Co znaczy…?
	Ich habe das nicht ganz verstanden. Nie całkiem to
zrozumiałem/zrozumiałam.
• 	Können Sie das Wort erklären? Czy może pan/pani
wytłumaczyć to słowo?
MP3 004

PROŚBA O DOPRECYZOWANIE PYTANIA

• 	Können Sie ein Beispiel nennen? Czy może pan/pani
podać przykład?
• 	Was meinen Sie mit …? Co ma pan/pani na myśli,
mówiąc…?
• 	Womit soll ich anfangen? Od czego mam zacząć?
• 	Soll ich sagen, wie / ob / wann / wer …? Czy mam
powiedzieć, jak/czy/kiedy/kto …?
MP3 005

PROŚBA O WYTŁUMACZENIE CAŁEGO PYTANIA

• 	Können Sie die Frage anders formulieren? Czy może
pan/pani inaczej sformułować pytanie?
• 	Was meinen Sie mit der Frage? Co ma pan/pani na
myśli, zadając to pytanie?
• 	Könnten Sie mir die Frage erklären? Czy mógłby pan/
mogłaby pani wyjaśnić mi to pytanie?
• 	Ich bin nicht sicher, ob ich die Frage richtig verstehe.
Nie jestem pewien/pewna, czy dobrze rozumiem to
pytanie.
• 	Formulieren Sie die Frage anders, bitte. Proszę inaczej sformułować to pytanie.
MP3 006

PRZERYWANIE ROZMÓWCY W UPRZEJMY SPOSÓB

• 	Darf / Kann ich etwas sagen? Czy mogę coś powiedzieć?
• 	Darf / Kann ich Sie kurz stören? Czy mogę panu/pani
przeszkodzić?
• 	Entschuldigung, aber ich möchte etwas dazu sagen.
Przepraszam, chcę powiedzieć coś na temat.
• 	Entschuldigung, dass ich Sie unterbreche, aber …
Przepraszam, że panu/pani przerywam, ale…

MP3 007

ZASTANAWIANIE SIĘ I GRANIE NA ZWŁOKĘ

•
•
•
•

	Also … A więc…
	Das ist schwer zu sagen. To trudno powiedzieć.
	Wie soll ich das sagen? Jak mam to powiedzieć?
	Da muss ich kurz überlegen. Muszę się chwilę zastanowić.
• 	Man kann es so oder so verstehen. Można to rozumieć dwojako.
• 	Wie kann ich das erklären? Jak mogę to wytłumaczyć?
MP3 008

•
•
•
•
•
•
•
•

MP3 009

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SKŁADANIE PROPOZYCJI I SUGEROWANIE

	Vielleicht könnten wir …? Może moglibyśmy…?
	Vielleicht sollten wir …? Może powinniśmy…?
	Ich glaube, wir sollten … Sądzę, że powinniśmy…
	An deiner Stelle würde ich das machen. Na twoim
miejscu bym to zrobił/zrobiła.
	Warum könnten wir nicht …? Dlaczego nie moglibyśmy…?
	Warum sollten wir nicht …? Dlaczego nie mielibyśmy…?
	Es wäre gut, wenn … Byłoby dobrze, gdyby/jeśli…
	Und wenn wir …? A jeśli byśmy…?
ZGADZANIE SIĘ Z ROZMÓWCĄ

	Einverstanden. Zgoda.
	Richtig. Dobrze.
	Selbstverständlich. Oczywiście.
	Natürlich. Naturalnie.
	Ich bin damit einverstanden. Zgadzam się z tym.
	Ich bin auch der Meinung. Też jestem tego zdania.
	Das ist eine gute Idee. To dobry pomysł.
	Du hast recht. Masz rację.
	Das ist richtig. To się zgadza.
	Das ist wahr. To prawda.
	Gut, machen wir das so. Dobrze, zróbmy to tak.
	In Ordnung. W porządku.

MP3 010

NIEZGADZANIE SIĘ Z ROZMÓWCĄ

•
•
•
•

	Das stimmt nicht. To się nie zgadza.
	Das ist nicht wahr. To nie jest prawda.
	Das geht nicht. Tak nie może być.
	So geht das nicht. Tak być nie może. / Tak to nie funkcjonuje.
• 	Ich bin anderer Meinung. Jestem innego zdania.
• 	Ich bin damit nicht einverstanden. Nie zgadzam się z tym.
MP3 011

ODRZUCANIE PROPOZYCJI I SUGESTII

• 	Ich glaube nicht, dass es eine gute Idee. Nie sądzę,
że to dobry pomysł.
• 	Ich glaube nicht, dass es eine gute Lösung ist. Nie
sądzę, że to dobre rozwiązanie.
• 	Ich glaube, das ist zu … Sądzę, że to jest zbyt…
• 	Ich glaube, das ist nicht genug … Sądzę, że to nie jest
wystarczająco…
• 	Das ist keine gute Idee. To nie jest dobry pomysł.
MP3 012

WYRAŻANIE WĄTPLIWOŚCI

• 	Ich bin davon nicht überzeugt. Nie jestem o tym przekonany/przekonana.
• 	Ich habe meine Zweifel. Mam wątpliwości.
• 	Ich bin nicht sicher. Nie jestem pewien/pewna.
• 	Ich weiß nicht. Nie wiem.
• 	Und wenn? A jeśli?
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MP3 013 WYRAŻANIE PRAWDOPODOBIEŃSTWA
I PRZYPUSZCZEŃ

•
•
•
•

	Wahrscheinlich … Przypuszczalnie…
	Vermutlich … Prawdopodobnie…
	Es ist möglich, dass … Jest możliwe, że…
	Es kann sein, dass … Może być tak, że…

MP3 014

UZYSKIWANIE INFORMACJI

• 	Könntest du mir sagen, wie / ob / wann …?
Czy mógłbyś/mogłabyś mi powiedzieć, jak/czy/kiedy…?
• 	Ich möchte gern wissen, wie / ob / wann …
Chciałbym/Chciałabym się dowiedzieć, jak/czy/kiedy…
• 	Weißt du vielleicht, wie / ob / wann …? Czy wiesz
może, jak/czy/kiedy…?
• 	Hast du vielleicht eine Idee, wie …? Czy masz może
pomysł, jak…?
MP3 016

PROŚBA O UDZIELENIE INSTRUKCJI

• 	Hast du vielleicht eine Ahnung, wie …? Czy masz
może pojęcie, jak…?
• 	Kannst du mir erklären, wie …? Czy możesz mi
wyjaśnić, jak…?
• 	Wie funktioniert …? Jak działa…?
MP3 017

PROŚBA O UDZIELENIE RADY

• 	Könntest du mir helfen? Czy mógłbyś/mogłabyś mi
pomóc?
• 	Was könntest du mir raten? Co mógłbyś/mogłabyś mi
poradzić?
• 	Hast du einen guten Rat für mich? Czy masz jakąś
dobrą radę?
• 	Was empfiehlst du? Co polecasz?
• 	Was soll ich machen? Co mam zrobić?
MP3 018

UDZIELANIE RADY

• 	Du solltest … Powinieneś/Powinnaś…
• 	An deiner Stelle würde ich … Na twoim miejscu
bym…
• 	Es wäre gut, wenn du … Byłoby dobrze, gdybyś/jeślibyś…
MP3 019

•
•
•
•
•
•

WYRAŻANIE UPODOBAŃ

	Ich finde das interessant. Uważam, że to interesujące.
	Das gefällt mir gut. To mi się podoba.
	Ich mag es, weil … Lubię to, ponieważ…
	Ich habe es gern. Lubię to.
	Ich mag es nicht. Nie lubię tego.
	Ich hasse es. Nienawidzę tego.

OSIĄGANIE KOMPROMISU

• 	Gut, wenn du das so siehst. Dobrze, jeśli ty tak to
widzisz.
• 	Gut, du hast mich überzeugt. Dobrze, przekonałeś/
przekonałaś mnie.
• 	Eine gute Idee! Dobry pomysł.
• 	Daran habe ich nicht gedacht. O tym nie pomyślałem/
pomyślałam.
• 	Vielleicht hast du doch recht. Może faktycznie masz
rację.
MP3 015

MP3 020

WYRAŻANIE PREFERENCJI

• 	Ich bevorzuge … Preferuję…
• 	Mir gefällt das besser als … Mnie podoba się to bardziej niż…
• 	Die erste Idee finde ich besser als die zweite.
Uważam pierwszy pomysł za lepszy niż drugi.
• 	Ich mache das lieber als … Chętniej robię to niż…

MP3 021

PYTANIE O OPINIĘ

• 	Wie findest du …? Co sądzisz o…?
• 	Wie gefällt dir …? Jak podoba ci się…?
MP3 022

•
•
•
•
•

WYRAŻANIE I UZASADNIANIE OPINII

	Ich glaube, dass… Sądzę, że… / Przypuszczam, że…
	Ich finde, dass … Uważam, że…
	Meiner Meinung nach … Moim zdaniem…
	Ich bin sicher, dass … Jestem pewny/pewna, że…
	Ich bin überzeugt, dass … Jestem przekonany/przekonana, że…

MP3 023

WYRAŻANIE RADOŚCI/SMUTKU

• 	Ich freue mich, dass … Cieszę się, że…
• 	Ich bin glücklich darüber, dass … Jestem szczęśliwy/
szczęśliwa, że…
• 	Ich bin traurig darüber, dass … Jestem smutny/smutna z powodu tego, że…
• 	Es macht mich glücklich, dass … Cieszy mnie, że…
• 	Es macht mich traurig, dass … Smuci mnie, że…
MP3 024 WYRAŻANIE NIEZADOWOLENIA/
ROZCZAROWANIA

• 	Ich bin damit unzufrieden. Jestem z tego niezadowolony/niezadowolona.
• 	Es gefällt mir nicht, dass … Nie podoba mi się, że…
• 	Ich bin davon enttäuscht. Jestem tym rozczarowany/
rozczarowana.
• 	Ich habe etwas anderes erwartet. Oczekiwałem/
Oczekiwałam czegoś innego.
MP3 025

WYRAŻANIE ZDENERWOWANIA

• 	Ich habe mich aufgeregt. Zdenerwowałem/
Zdenerwowałam się.
• 	Das geht mir auf die Nerven. To mnie denerwuje.
MP3 026

WYRAŻANIE OBAW

• 	Ich fürchte, dass … Obawiam się, że…
• 	Ich habe Angst, dass … Boję się, że…
MP3 027

WYRAŻANIE NADZIEI

• 	Ich hoffe, dass … Mam nadzieję, że…
• 	Ich habe die Hoffnung, dass … Mam nadzieję, że…
MP3 028

•
•
•
•

WYRAŻANIE ZDZIWIENIA

	Das glaube ich nicht! Nie wierzę w to!
	Wirklich?! Naprawdę?!
	Das überrascht mich. To mnie zaskoczyło.
	Was für eine Überraschung! Ale niespodzianka!

MP3 029

WYRAŻANIE MARZEŃ

• 	Ich möchte … Chciałbym/Chciałabym…
• 	Ich wünschte mir … Życzyłbym/Życzyłabym sobie …
• 	Ich träume davon. Marzę o tym.
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MP3 030

WYRAŻANIE PLANÓW I INTENCJI

• 	Ich will etwas machen. Chcę coś zrobić.
• 	Ich habe die Absicht, etwas zu machen. Mam zamiar
coś zrobić.
• 	Ich plane etwas. Planuję coś.
• 	Ich habe so einen Plan: … Mam taki plan: …
• 	Zuerst mache ich das, dann das und danach …
Najpierw zrobię to, potem to, a następnie…
MP3 031

WYRAŻANIE PEWNOŚCI

• 	Ich bin davon überzeugt, dass … Jestem przekonany/
przekonana, że…
• 	Da bin ich mir sicher. Jestem tego pewien/pewna.
• 	Da habe ich keine Zweifel. Nie mam wątpliwości.
MP3 032

WYRAŻANIE PRZYPUSZCZENIA

• 	Vielleicht … Może…
• 	Es kann so sein, dass ... Może tak być, że...
MP3 033

PROŚBA O POZWOLENIE

• 	Kann ich …? Czy mogę…?
• 	Darf ich …? Czy wolno mi…?
• 	Vielleicht könnte ich / dürfte ich …? Może mógłbym/
mogłabym…?
• 	Hast du etwas dagegen, wenn ich …? Masz coś przeciwko, że…?
• 	Ist das in Ordnung, wenn ich …? Czy będzie w porządku, jeśli…?
MP3 034

•
•
•
•

UDZIELANIE POZWOLENIA

	Ja, bitte. Tak, proszę.
	Ja, natürlich. Tak, naturalnie.
	Ich habe nichts dagegen. Nie mam nic przeciwko.
	Klar. Das ist in Ordnung. Jasne. To jest w porządku.

MP3 035

NIEWYRAŻENIE POZWOLENIA

• 	Das ist nicht möglich. To nie jest możliwe.
• 	Ich glaube, das darfst du nicht. Sądzę, że nie wolno ci.
• 	Ich bin damit leider nicht einverstanden, weil …
Niestety nie zgadzam się z tym, ponieważ…
• 	Das kommt nicht in Frage. To nie wchodzi w rachubę.
• 	Das geht leider nicht. Niestety to niemożliwe.
MP3 036

WYRAŻANIE APROBATY

• 	Das finde ich super. Uważam, że to jest super!
• 	Die Idee gefallt mir gut. Podoba mi się ten pomysł.
• 	Toll, machen wir das so! Wspaniale, zróbmy to tak!
MP3 037

WYRAŻANIE PROŚBY

• 	Könntest du bitte …? Czy mógłbyś/mogłabyś…?
MP3 038

•
•
•
•

WYRAŻANIE PODZIĘKOWANIA

	Danke schön. Dziękuję pięknie.
	Vielen Dank. Wielkie dzięki.
	Das ist nett von dir. To miło z twojej strony.
	Du hast mir sehr geholfen. Bardzo mi pomogłeś/
pomogłaś.
• 	Ich bin dir dankbar dafür. Jestem ci za to wdzięczny/
wdzięczna.

MP3 039 WYRAŻANIE ZGODY (NA SPEŁNIENIE
PROŚBY)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

	Selbstverständlich. Oczywiście.
	Klar. Jasne.
	Natürlich. Naturalnie.
	Mit Vergnügen. Z przyjemnością.
	Das ist kein Problem. To żaden problem.
	Es ist ganz einfach. To jest całkiem proste.
	Es ist nicht schwierig. To nie jest trudne.
	Das mache ich gleich. Zaraz to zrobię.
	Ich helfe dir gerne. Z chęcią ci pomogę.
	O.K. Womit fangen wir an? OK. Od czego zaczynamy?

MP3 040 WYRAŻANIE ODMOWY (SPEŁNIENIA
PROŚBY)

• 	Es tut mir leid. Przykro mi.
• 	Da habe ich leider keine Lust … Niestety nie mam
ochoty…
• 	Da habe ich leider keine Zeit … Niestety nie mam
czasu…
MP3 041

NARZEKANIE I SKARŻENIE SIĘ

• 	Wie schade! Jaka szkoda!
• 	Das habe ich mir anders vorgestellt. Inaczej to sobie
wyobrażałem/wyobrażałam.
• 	Müssen wir wirklich …? Naprawdę musimy…?
• 	Ich möchte mich über … beschweren. Chciałbym/
Chciałabym złożyć skargę na…
• 	Ich bin von … enttäuscht. Jestem rozczarowany/rozczarowana…
• 	Ich möchte … reklamieren. Chciałbym/Chciałabym złożyć reklamację…
MP3 042

PRZEPRASZANIE I USPRAWIEDLIWIANIE SIĘ

• 	Sei nicht böse! Nie bądź zły/zła.
• 	Daran habe ich nicht gedacht. Nie pomyślałem/pomyślałam o tym.
• 	Ich entschuldige mich dafür. Przepraszam za to.
• 	Ich wollte nur … Chciałem/Chciałam tylko…
• 	Entschuldigung! Przepraszam…
MP3 043

OPISYWANIE ILUSTRACJI

• 	Auf dem Bild sehe ich … Na ilustracji widzę…
• 	Auf dem Bild ist … zu sehen. Na ilustracji widać…
• 	Auf dem Bild kann man … sehen. Na ilustracji można
zobaczyć…
• 	Das Bild präsentiert … Ilustracja przedstawia…
• 	Das Bild zeigt … Ilustracja pokazuje…
• 	Auf dem Bild gibt es … Na ilustracji jest/są…
• 	Links ist … Po lewej stronie jest…
• 	Rechts befindet sich … Po prawej stronie znajduje się…
• 	Im Vordergrund … Na pierwszym planie…
• 	Im Hintergrund … Na drugim planie…
• 	Oben … Na górze…
• 	Unten … Na dole…
• 	In der Mitte … W środku…
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MP3 044 INTERPRETOWANIE SYTUACJI NA
ILUSTRACJI

MP3 048 PRZEGLĄD PROPOZYCJI – OKREŚLENIE
PRZEDSTAWIONEGO ZAGADNIENIA

• 	Die Leute auf dem Bild sehen zufrieden aus. Osoby
na ilustracji wyglądają na zadowolone.
• 	Die Leute auf dem Bild sind wahrscheinlich … Osoby
na ilustracji są prawdopodobnie…
• 	Die Leute möchten vielleicht … Te osoby chciałyby
może…
• 	Es ist möglich, dass die Leute … Możliwe, że te
osoby…
• 	Die Stimmung auf dem Bild ist … Nastrój na ilustracji
jest…
• 	Die Atmosphäre auf dem Bild ist … Atmosfera na ilustracji jest…
• 	Es scheint, dass … Wydaje się, że…

• 	Ich habe zwei Fotos zur Auswahl. Mam do wyboru
dwa zdjęcia.
• 	Ich habe zwei Plakate zur Auswahl. Mam do wyboru
dwa plakaty.
• 	Das sind Fotos von … To są zdjęcia przedstawiające…
• 	Das sind Plakate von … To są plakaty przedstawiające…
• 	Die Plakate präsentieren … Plakaty prezentują…
• 	Die Fotos zeigen … Zdjęcia pokazują…
• 	Auf den Plakaten sind … zu sehen. Na plakatach
widać…
• 	Foto 1 zeigt …, Foto 2 zeigt … Zdjęcie 1. pokazuje…,
zdjęcie 2. pokazuje…

MP3 045

ROZPOCZYNANIE RELACJONOWANIA

• 	Ich möchte von … erzählen. Chciałbym/Chciałabym
opowiedzieć o…
• 	Ich will über … sprechen. Chcę mówić o…
• 	Das ist vor Kurzem passiert. To wydarzyło się niedawno.
• 	Das ist vor langer Zeit passiert. To wydarzyło się
dawno temu.
• 	Eines Tages … Pewnego dnia…
• 	Einmal … Pewnego razu…
• 	Letzte Woche … W zeszłym tygodniu…
• 	Vor einer Woche … Przed tygodniem…
• 	Ich war in den Ferien, als … Byłem/Byłam na wakacjach, kiedy…
• 	Das ist passiert, als … To stało się, kiedy…
MP3 046

•
•
•
•
•

	Zuerst … Najpierw…
	Etwas später … Trochę później…
	Dann … Potem…
	Am Ende … Na koniec…
	Schließlich … W końcu…

MP3 047

WYBÓR JEDNEJ Z PROPOZYCJI

• 	Am besten finde ich Plakat 1. Za najlepszy uważam
plakat 1.
• 	Am besten passt meiner Meinung nach Foto 1.
Najlepiej pasuje moim zdaniem zdjęcie 1.
• 	Mich überzeugt am besten Plakat 1. Najbardziej przekonuje mnie plakat 1.
• 	Mit Sicherheit wähle ich Foto 1. Z pewnością wybieram zdjęcie 1.
• 	Ich entscheide mich für Foto 1. Decyduję się na zdjęcie 1.
MP3 050

UZASADNIANIE WYBORU

•
•
•
•
•

	Meiner Meinung nach … Moim zdaniem…
	Ich finde, dass … Uważam, że…
	Ich glaube, dass … Sądzę, że…
	Ich bin der Meinung, dass … Jestem zdania, że…
	Das Thema ist wichtiger als alle anderen. Ten temat
jest ważniejszy od pozostałych.
• 	Das Problem ist wichtiger als alle anderen. Ten problem jest ważniejszy od pozostałych.
• 	Foto 1 spricht das wichtigste Problem an. Zdjęcie 1.
porusza najważniejszy problem.

KOŃCZENIE RELACJI

• 	Und das wär’s. To byłoby wszystko.
• 	Dieses Ereignis werde ich nie vergessen. Tego wydarzenia nie zapomnę.
• 	Die Geschichte werde ich nie vergessen. Tej historii
nie zapomnę.
• 	An diese Reise denke ich gern zurück. Chętnie wspominam tę podróż.
• 	An diesen Tag werde ich mich noch lange erinnern.
Jeszcze długo będę wspominał/wspominała ten dzień.
• 	Das war ein schönes Erlebnis. To było piękne przeżycie.
• 	Das war ein schreckliches Erlebnis. To było straszne
przeżycie.
• 	Das war das beste Wochenende in meinem Leben.
To był najlepszy koniec tygodnia w moim życiu.
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MP3 049

MP3 051

ODRZUCENIE PROPOZYCJI

• 	Das Foto ist weniger attraktiv als die anderen.
To zdjęcie jest mniej atrakcyjne od pozostałych.
• 	Das Plakat finde ich nicht so interessant wie die
anderen. Ten plakat uważam za mniej interesujący niż
pozostałe.
• 	Das Problem, das das Foto zeigt, ist auch wichtig,
aber … Problem, który pokazuje zdjęcie, jest również
ważny, jednak…

