
 
 

MSK ONLINE 
Indywidualne kursy języków obcych przez Skype’a 

 
Razem z nami rozpocznij całkowicie darmowy kurs języka niemieckiego dla 

początkujących. Do Twojej dyspozycji będzie 10 darmowych lekcji na poziomie A1. 
Oto pierwsza lekcja! 

 
Dzisiaj zajmujemy się czasownikiem BYĆ i paroma przymiotnikami, które 

umożliwią nam opisywanie. 
 

       sein - być 
ich bin wir sind 
du bist ihr seid 
er 
sie ist 
es 

sie/Sie sind 

 
 
Zaimki: mein = mój,  meine = moja 
 
Osoby: 
 

• die Schwester  - siostra 
• der Bruder   - brat 
• die Mutter   - mama 
• der Vater   - tata 
• die Freundin   - przyjaciółka 
• der Freund   - przyjaciel 

 
Przymiotniki: 
 

freundlich  – przyjacielski    unfreundlich  – nieprzyjacielski 
geduldig  – cierpliwy   ungeduldig  – niecierpliwy 
gesund  – zdrowy   krank   – chory 
kreativ  – kreatywny   unkreativ  – niekreatywny 
schnell  – szybki    langsam  – wolny 
sympathisch  – sympatyczny  unsympathisch – niesympatyczny 
nett   – miły    sauer   – zły/kwaśny 
 
 
 



Zad.1 
Zbuduj następujące zdania w języku niemieckim: 
 
1. Ona jest przyjacielska. 
2. On jest cierpliwy. 
3. My jesteśmy chorzy. 
4. Mój przyjaciel jest chory. 
5. Mój tata jest szybki. 
6. Moja mama jest miła. 
7. Moja siostra jest zła. 
8. Oni są kreatywni. 
9. Mój brat jest wolny. 
10. Ja jestem niecierpliwa. 
11. Ty jesteś cierpliwy. 
12. Mój brat jest sympatyczny.  
13. Wy jesteście symaptyczni. 
14. Ty jesteś zły. 
15. Ono jest zdrowe. 
 
Pytania w j. niemieckim tworzymy odwracając kolejność czasownika z podmiotem. 
 
Przykład: Er ist gesund. 
 
Pytanie (die Frage) à  Ist er gesund? 
 
 
Zad. 2 
Przetłumacz następujące pytania na j. niemiecki:  
 

1. Czy ona jest chora?   Ist sie krank? 
2. Czy on jest sympatyczny? 
3. Czy my jesteśmy kreatywni? 
4. Czy moja mama jest miła? 
5. Czy moja siostra jest cierpliwa? 
6. Czy mój brat jest niecierpliwy? 
7. Czy mój tato jest zły? 
8. Czy wy jesteście szybcy? 
9. Czy oni są wolni? 
10. Czy Ty jesteś zła? 


