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8 NIEMIECKICH OBSESJI, Z KTÓRYMI MUSISZ SIĘ POGODZIĆ
JEŚLI CHCESZ ŻYĆ W TYM KRAJU

1. Staraj się mówić w języku niemieckim - VERSUCH BITTE
DEUTSCH REDEN!
Pomimo tego, że wielu Niemców biegle
włada językiem angielskim, to jednak
przywiązują oni ogromną wagę do
swojego ojczystego języka i na każdym
kroku to podkreślają, dlatego
z Niemcem najlepiej rozmawiaj w języku
niemieckim, nawet jeśli nie czujesz się
w nim dobrze i pewnie staraj się,
a zobaczysz, że zostanie to docenione.
2. Pracowitość ponad wszystko –

ARBEITSAMKEIT,EHRLICHKEIT zuallererst
Niemcy ponad wszystko cenią pracowitość
i uczciwość, dlatego nie lubią tych, którzy
przyjeżdżają do ich kraju, nie pracują,
a utrzymują się z zasiłków, które wypłaca im
państwo, z pieniędzy zapracowanych przez
innych Niemców. Jednym słowem
w Niemczech „pasożytnictwo” nie przejdzie!

3. „Ordnung muss sein”
Porządek - temat rzeka. Niemcy uwielbiają porządek i to w niemal
każdej dziedzinie życia od mieszkania, na pracy skończywszy.
Zastanawiasz się, dlaczego na niemieckich ulicach panuje
porządek? Otóż Niemcy ogromną wagę przywiązują do
przestrzegania przepisów dotyczących ruchu drogowego, a ten
obowiązek nie dotyczy tylko kierowców, ale również pieszych czy
rowerzystów.
Mieszkając w Niemczech musisz także przywyknąć do tego, że nie
dyskutuje się z funkcjonariuszem policji (jak czasami ma to
miejsce w Polsce). Słowo wypowiedziane przez niemieckiego
policjanta jest święte i należy mu się bezwzględnie
podporządkować, podobnie jak kwestia mandatu, dlatego
następnym razem dwa razy sprawdź czy dobrze zaparkowałeś
samochód.

4. Tematy rozmów - GESPRȀCHSTHEMEN
Z Niemcami podczas rozmów nigdy nie
schodź na trzy tematy: polityka, religia oraz
historia. Na tematy polityczne i religijne
Niemcy nie dyskutują, bo ich to po prostu
nie interesuje, wolą zająć się błahostkami,
albo plotkami z dziedziny show biznesu.
Tematy historyczne nie tyle Niemców nie
obchodzą, co raczej wzbudzają negatywne emocje związane z II
wojną światową i niemiecką rolą jaką odegrała.
5. „Zum wohl” Wcześniej czy później zostaniesz zaproszony na
imprezę, bo Niemcy podobnie jak Polacy są
miłośnikami mocniejszych trunków. Niemiecki
savoir vivre mówi o tym by podczas wznoszenia

toastu spuścić wzrok i nigdy nie patrzyć w oczy osoby na cześć,
której wznosimy toast (szczególnie gdy w obecności znajdują się
kobiety)!
6. Prezenty - GESCHȀNKE
Chcesz sprawić swojemu niemieckiemu sąsiadowi prezent?
Zastanawiasz się nad wartościowymi drogim przedmiotem?
Zapomnij. Niemcy nie lubią kosztownych upominków, bo te
kojarzą im się z rozrzutnością, która w Niemczech nie jest
najlepszą cechą.
7. Ekologia i ochrona zwierząt - ȪKOLOGIE UND TIERSCHUTZ
Jeśli chcesz zyskać szacunek w oczach niemieckiego sąsiada
przywiązuj szczególną uwagę do segregowania śmieci. Szkło
(osobno białe, zielone i brązowe), papier, plastik, butelki z kaucją,
do
tego dochodzą kolorowe kontenery…
Wiemy, łatwo można się pogubić,
ale warto poświęcić jeden
wieczór na naukę, a możecie być
pewni, że życzliwość sąsiada,
który zauważy, że i Ty dbasz
o środowisko wynagrodzi
wszystko.
Obok ekologii kolejnym drażliwym
tematem dla Niemców jest
ochrona zwierząt, dlatego jeśli
chcesz sprawić sobie psa to nie
idź do hodowli tylko do schroniska, gdzie czworonożnego pupila
przygarniesz pod swój dach. Paniom natomiast zimą radzimy
zrezygnować z drogich, oryginalnych futer.
8. „Links gehen, recht stehen”
Takie tabliczki możesz zauważyć przede wszystkim na dworcach
kolejowych czy autobusowych, a już rzadziej w supermarketach.
Informacja na nich zawarta to nic innego jak krótka instrukcja

poruszania się po
schodach – lewą
chodzimy, prawą
zostawiamy wolną, dla
tych, którzy się
spieszą lub drogę po
schodach pokonują
szybciej od
pozostałych.

DER WITZ

1. DIE QUARANTȀNE – die totale Isolation lines Infiziertes oder
lines Erkrankten
2. DIE KONTAKTBESCHRȀNKUNGEN – Kontakte reduzieren
durch : zu hause bleiben, Abstand halten
3. DIE AUSGANGBESCHRȀNKUNGEN –
4. ansteckend – infektiös – Covid-19 ist eine ansteckende
Erkrankung.
5. sich anstecken mit + Dativ – sich infizieren, eine Krankheit
bekommen
6. DIE TRȪPFCHENINFEKTION – Infektion, die durch kleine
Wassertropfen ϋbertragen wird
7. DIE MASKE – der Mundschutzmaske, der Atemschutzmaske,
die Gesichtsmaske,die Behelfsmaske, die Mundnasenmaske
die Alltagsmaske (viele nähen oder basteln Alltagsmasken)
8. DER BMNS – der Behelfsmundnasenschutz
9. lockern machen– nicht mehr so streng

10.
Systemrelevante Berufe – Berufe, ohne die unser Leben
nich funktioniert z.B.: Ȁrzte, Verkäuferinen …
Der/das Virus
Manche Viren sind harmlos.
Manche Viren sind gefährlich.
Ein Mensch mit Coronavirus kann Fieber,Husten Und eine
Lungenentzϋndung haben.
Das Virus istgefährlich fϋr Menschen, die schon andere
Krankheiten haben.
In China haben sich die ersten Menschen mit Coronavirus
angesteckt.
Die Infektion
Viele Menschen haben sich mit
dem Virus infiziert.
Wie viele Infizierte gibt es
aktuell?
Menschen mit Symptomen
werder getestet. Der Test zeigt,
ob. Die Menschen infiziert sind
oder nicht.
Wenn sich jem and infiziert
hat, muss er von Andersen
Menschen isoliert werden,
damit er keine Andersen
Menschen ansteckt.
Das Symptom
Bedeutung: ein Zeichen fϋr eine Krankheit.
Die typischen Symptome des Coronavirus sind: Husten, Fieber
Und Probleme beim Atmen.
Ein Mensch mit Symptomen soll sich testen lassen.

Die Maβnahme
Bedeutung: eine bestimmte Aktion, um ein Ziel zu erreichen.
Die Menschen sollen sich die Hände waschen.
Się sollen Kontakt mit infizierten Menschen vermeiden.
Się sollen In den Ellenbogen husten und niesen.
Sie sollen eine Maske tragen, wenn sie krank sind.

Im neuen Jahr möchte/will/werde ich… Infintiv am Ende.
Im neuen Jahr werde ich versuchen, … zu + Infinitiv am Ende.
Für das neue Jahr nehme ich mir vor, … zu + Infinitiv am Ende.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Einmal in der Woche den Computer nicht benutzen.
Am Wochenende joggen gehen, früher schlafen gehen.
Weniger im Internet surfen.
Mehr Zeit für Freunde haben. Mehr Sport treiben.
Netter zu meiner Schwester sein.
Nicht mehr so viel Geld ausgeben. Arbeiten gehen.
Abnehmen.
Die Leistungen in der Schule halten.
Mein Zimmer regelmäßig aufräumen.
Weniger telefonieren.
Mich mehr um mein Haustier kümmern. Meiner

Mutter mehr im Haushalt helfen.
9. Regelmäßig Hausaufgaben machen.
10. Nicht mehr lügen.

FEHLERLOS: Wechselpräpositionen
Przyimki zmienne z biernikiem
Większość przyimków wymaga zawsze tego samego przypadka. Istnieją jednak przyimki,
które mogą go zmieniać. Czasem łączą się z celownikiem, a czasem z biernikiem. Dlatego
nazywamy je przyimkami zmiennymi. W języku niemieckim jest dziewięć przyimków
zmiennych: in, an, unter, über, auf, vor, hinter, neben oraz zwischen.

Przyimki te wymagają biernika, jeśli określają kierunek i odpowiadają na pytanie Wohin …?
Wohin legen die Männer das Regal?
Sie legen das Regal in den Lastwagen.
Selma i jej rodzina pakują rzeczy i ładują je na ciężarówkę:
Ibrahim stellt die Kiste in den Lastwagen.
Aya stellt den Spiegel an die Wand.
Selma stellt die Tasche unter den Tisch.
Aya hängt die Jacken über den Stuhl.
Selma setzt den Teddy auf die Tasche.
Ibrahim legt den Teppich vor den Schrank.
Selma stellt die Stühle hinter das Regal.
Aya legt die Lampe neben den Schrank.
Ibrahim stellt die Kiste zwischen die Stühle.

Formy skrócone
Niektóre przyimki możemy połączyć w formy skrócone z następującymi rodzajnikami:
in + das = ins
an + das = ans
Czasami spotkasz się także z innymi formami skróconymi, które jednak nie zawsze są
używane.

Czasowniki wskazujące kierunek
1. Czasowniki legen, stellen oraz setzen opisują ruch w przestrzeni i prawie zawsze
wymagają...
● ...dopełnienia bliższego (w bierniku):
Aya legt die Bücher in die Kiste.
● ...dopełnienia, które odpowiada na pytanie Wohin ...?
Aya legt die Bücher in die Kiste.
Czasowniki te więc bardzo często łączą się z przyimkiem zmiennym, który wymaga biernika.
2. Przyimki zmienne łączące się z biernikiem stosujemy, by wyrazić, gdzie coś powinno
zostać odłożone, postawione bądź umieszczone. Używamy wówczas czasownika sollen (bez
drugiego czasownika), kommen lub gehören.
Die Lampe soll über den Tisch.
Der Teddy kommt auf das Bett.
Das Familienfoto gehört an die Wand.

Pojęcia gramatyczne w języku niemieckim:
die Wechselpräposition: Niektóre przyimki miejsca są przyimkami zmiennymi, które mogą
zostać użyte z dwoma różnymi przypadkami. Jeśli odpowiadają na pytanie Wo …?, wymagają
celownika. Jeśli odpowiadają na pytanie Wohin ...?, łączą się z biernikiem.

Aber wussten Sie auch, dass das in der Alltagssprache auch
für die anderen Wechselpräpositionen möglich ist?
Der Hausmeister stellt die Mülltonnen vors (= vor das) Haus.
Hinterm (= Hinter dem) Haus ist ein Garten.

anbieten czasownik bietet an, bot an, hat angeboten oferować, proponować
jemandem etwas komuś coś; jemandem etwas zu essen anbieten
proponować komuś coś do jedzenia;
etwas zu günstigem Preis anbieten oferować coś w korzystnej cenie;
sie bot ihm seine Hilfe an proponowała mu swoją pomoc;

sich anbieten etwas zu tun oferować pomoc w zrobieniu czegoś;
er bietet sich als Vermittler an on deklaruje gotowość pośredniczenia;
jemandem seinen Platz anbieten ustępować komuś miejsca;
eine Lösung bietet sich an nasuwa się rozwiązanie

Getränke/ Imbiss/ Zigarette
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Darf ich Ihnen etwas anbieten?
Was kann/darf ich Ihnen anbieten?
Darf/kann ich Ihnen etwas zu trinken anbieten?
Was möchten Sie trinken?
Wie wär's mit einem Drink?
Sie trinken doch eine Tasse Kaffe?
Sie nehmen doch ein Stück kuchen?
Möchten Sie zuerst eine Kleinigkeiten essen?
Rauchen Sie?

Hilfe
•
•
•
•
•
•
•
•

Kann ich Ihnen helfen?
Brauchen Sie Hilfe?
Kann ich etwas für Sie tun?
Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein?
Was kann ich für Sie tun?
Ich kann das für Sie erledigen.
Wo drückt denn der Schuh? ugs./idiom.
Haben Sie noch etwas auf dem Herzen? idiom.

*auf Hilfsangebot reagieren:
Sehr freundlich.
Danke, das ist wirlich nett von Ihnen.
Kompromiss
•
•
•

•

•

Könnten Sie das als Kompromisslösung akzeptieren?
Wie wäre es, wenn wir uns auf die Hälfte einigen würden?
Ich denke, wir können dem zustimmen, unter der Bedingung,
dass ...
Wenn Sie uns mit den Zahlungsbedingungen
entgegenkommen, sind wir mit diesem Preis einverstanden.
Affichage des articles dont le libellé est

Akwizgran (AACHEN)– ukochane miasto Karola Wielkiego

Miasto
uzdrowiskowe
na prawach
powiatu
w Niemczech,

w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, Leży
bezpośrednio przy granicy z Belgią
i Holandią. 259 269 Einwohner
Karol Wielki, władca Imperium
Karolińskiego, wybrał Akwizgran na
swoją siedzibę, przez co miasto stało
się centrum pierwszego od czasów
rzymskich prawdziwego imperium.
Stąd rządził olbrzymim imperium
i wyruszał na kolejne podboje
i zbrojne wyprawy. Tutaj
prawdopodobnie spłodził większość
spośród osiemnaściorga swoich
uznanych potomków.
Zwiedzanie
Jednym z najcenniejszych
zabytków Akwizgranu jest
monumentalna Katedra św.
Marii (Kaiserdom). W świątyni
tej począwszy od 936 roku
przez blisko sześć kolejnych
stuleci koronowani byli władcy
Świętego Cesarstwa
Rzymskiego Narodu Niemieckiego. Koronacji na cesarza
dokonywał Papież. Najstarszą częścią świątyni jest
zaprojektowana przez Odona z Metzu oktagonalna kaplica Karola
Wielkiego (Pfalzkapelle). Stanowi ona jeden z nielicznych
zabytków sztuki karolińskiej tak dobrze zachowanych do czasów
obecnych. W katedrze pochowani są m in. sam Karol Wielki oraz
Otton III (cesarz rzymski). W 1978 roku katedra została wpisana
na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Odwiedzając

Akwizgran warto także zobaczyć zbudowany w XIV wieku na
ruinach pałacu Karola gotycki Ratusz, pochodzący z przełomu
X i XI wieku Skarbiec (Domschatzkammer), zbudowany w 1267
roku Grashaus (dawny ratusz), neoklasycystyczny budynek
Elisenbrunnen (nazwany tak na cześć księżnej Bawarii Elizabeth
Ludovici), Pałac Büchel (Büchelpalais) oraz dawne umocnienia
miejskie.
Przez 595 lat (936 -1531) w akwizgrańskiej katedrze odbywały
się koronację władców Świętego Cesarstwo Rzymskiego.
Koronowano tutaj 30 królów i 12 królowych.
Katedra ma budowę kondygnacyjną, a na wyższej kondygnacji
znajdziemy tron Karola Wielkiego.
Podczas II Wojny Światowej Akwizgran był pierwszym miastem
zajętym przez aliantów i miasto zostało zniszczone w blisko 70%.
Największą atrakcją po
katedrze jest rynek, wraz
z imponującym ratuszem,
zbudowanym w 1350
roku w miejscu wcześniejszej
twierdzy.

