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Prowadzony przez 

panią Magdalenę Surowiec, 
nauczycielkę języka niemieckiego z zawodu i zamiłowania,

 która przez 2 lata pracowała w Niemczech wykonując 
zawód Opiekunki.

 



 

PODSTAWOWE ZASADY WYMOWY W JĘZYKU NIEMIECKIM
 

Utile współpracuje z portalem niemieckipoludzku.pl

 ä
 wymawiamy jak

otwarte "e"  die Äpfel - jabłka

 ö  dźwięk pośredni
między "o" a "y"

 schön - ładny

 dźwięk pośredni
między "i" a "y"

ü  müde - zmęczony

ß  wymawiamy jak
polskie "s"

 die Straße - ulica

 au  jak "ał"  das Auge - oko

jak "aj"ai  Mai - maj

może być
wymawiane

podobnie do "ś"
ch  ich, mich, Gesicht

(twarz) - jak "ś"

może być
wymawiane jak "h"

(np. między
samogłoskami)

 machen - jak "h"ch

jak "ks"chs  der Fuchs - lis

podobnie do "ej"eh
stehen - stać
eher - raczej

jak "aj"ei Arbeit - praca



 

Utile współpracuje z portalem niemieckipoludzku.pl

 eu  jak "oj"
Euro

teuer - drogi

 er, ar
na końcu wyrazu r
jest niesłyszalne  das Fenster

 często jest nieme 
(w środku wyrazu 

i poprzedzone
samogłoską)

h Stuhl - krzesło

ie długie i wie

s
wymawiamy jak

polskie z Sonntag - niedziela

qu Quarkwymawiamy jak 
"kf"

sch
die Schnecke - ślimak

die Schule - szkołapodobnie do sz

st, sp
stehen - stać

spielen - grać, 
bawić się

szt, szp

die Vase - jak w
von - jak fv

może być
wymawiane jak "f"

albo "w"

der Zooz wymawiamy jak
polskie "c"

die Toilette
tt, nn i inne podwójne

spółgłoski
wymawiane jak

jedna spółgłoska
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UWAGA! Nie pomyl w wymowie podobnych dźwięków:
 
ei -> wymawiamy jak "aj"
ie -> wymawiamy jak długie "i"
chs -> wymawiamy jak "ks"
sch -> wymawiamy jak "sz"
 
Pamiętaj o tym, że w języku niemieckim istnieją długie samogłoski.
Wymowa często ma decydujące znaczenie, np.:
bieten -> oferować -> pojawia się tutaj "ie" wymawiane jak długie "i"
bitten -> prosić -> samogłoska przed dwiema spółgłoskami, więc
wymawiana krótko
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die Hände desinfizieren - dezynfekować ręce

duschen - brać prysznic

Temat pierwszego webinaru brzmi "Die tägliche Hygiene" - 
"Codzienna higiena".

 

     Ich muss meine Hände desinfizieren. Muszę zdezynfekować swoje ręce. 
 
das Desinfektionsmittel - środek do dezynfekcji
 

 
Wollen Sie duschen? - Czy chce pani/pan wziąć prysznic?
Ich helfe Ihnen in die Dusche. - Pomogę pani/panu (wejść) pod prysznic
Ich helfe Ihnen beim Duschen. - Pomogę pani/panu wziąć prysznic.
Ich wasche Ihnen den Rücken. - Umyję pani/panu placy.
der Duschsitz - siedzenie do prysznica
die Duschbank - ławeczka do prysznica
der Duschstuhl - krzesło do prysznica
der Duschhocker - taboret do prysznica
 
Ich helfe Ihnen, sich auf den Duschsitz / auf die Duschbank / auf den
Duschstuhl  /  auf den Duschhocker zu setzen. - Pomogę pani/panu usiąść
na ...
 
Można powiedzieć krócej:
Ich helfe Ihnen, sich auf den Sitz / auf die Bank / auf den Stuhl  /  auf den
Hocker zu setzen. - Pomogę pani/panu usiąść na ...
 
Albo jeszcze krócej:
Ich helfe Ihnen, sich zu setzen. - Pomogę pani/panu usiąść.
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die Zähne putzen - umyć zęby

die Seife - mydło

der Toilettengang - pójście do toalety

 
 

Ich helfe Ihnen, sich die Zähne zu putzen. - Pomogę pani/panu umyć sobie
zęby.
die Zahnbürste - szczoteczka do zębów
die weiche / die harte Zahnbürste - miękka / twarda szczoteczka do zębów
Wo ist Ihre Zahnbürste? - Gdzie jest pani/pana szczoteczka do zębów?
Bitte, hier ist Ihre Zahnbürste. - Proszę tutaj jest pani/pana szczoteczka do
zębów.
die Zahnpasta - pasta do zębów
Wollen Sie mehr Zahnpasta haben? - Czy chce pani/pan więcej pasty do
zębów?
 

die Flüssigkeitsseife - mydło w płynie
 

das Toilettenpapier - papier toaletowy
 
Często mówi się potocznie: das Klopapier, podobnie: das Klo zamiast 
die Toilette 

 
Wollen Sie auf die Toilette gehen? - Czy chce pani/pan pójść do toalety?
Potocznie:  Wollen Sie aufs Klo gehen?
Ich helfe Ihnen beim Toilettengang. - Pomogę pani/panu przy pójściu do
toalety.
Ich helfe Ihnen, sich auf die Toilette zu setzen. - Pomogę pani/panu usiąść na
toaletę.
Bitte rufen Sie mich, wenn Sie fertig sind. - Proszę mnie zawołać, kiedy
pani/pan skończy.


