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1

dzień dobry
dzień
nazwisko
odcinek; tu: część
być
ja
To ja·
przyjrzeć się
zdjęcie
pan/pani (forma grzecz  no ś-

ciowa)
słuchać
kto
połączyć
nazywać się

co
poprawnie; tu: zgadza się
jeszcze
raz

zaznaczyć krzyżykiem
przyjść, przyjechać; tu: 

pochodzić
z
Niemcy
mówić
język polski
i
język niemiecki
język angielski
trochę
język hiszpański
Polska

mówić, powiedziać
przyporządkować
cześć (na przywitanie,  

sytuacja nieoficjalna)
do widzenia
cześć (na pożegnanie,  

sytuacja nieoficjalna)

pan
dziecko
dobry wieczór
wieczór
pani

1 Guten Tag. Mein name ist ...

KURSBUCH 

Foto-Hörgeschichte: Folge 1

1  
guten Tag
der Tag, -e
der Name, -n
die Fo. lge, -n
sein
i.ch
Das bin ich.
a.n·sehen
das Foto, -s
Sie 

hören
wer
verbi.nden
heißen

2  
wa. s
ri.chtig
no. ch
einmal

a.n·kreuzen
ko.mmen 

aus
Deutschland
spre. chen
Po. lnisch 
u.nd
Deutsch
E.nglisch 
ein bi.sschen
Spanisch 
Polen

A1  
sagen
zu·ordnen
ha. llo 

auf Wiedersehen
tschüs 

A2  
der He. rr, -en
das Ki.nd, -er
guten Abend
der Abend, -e
die Dame, -n
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1
witam(-y)
u, w, przy; tu: na
muzyka
międzynarodowy
dzień dobry (sytuacja ofic-

jalna)
(po)ranek
kobieta
dziękuję
dobranoc
noc
tata
uzupełnić

robić
karteczka
mówić
kurs

czytać
rozmowa
przeproszenie; tu: przepraszam
jak
cieszyć (się)
serdecznie witam(-y)
park
klinika

teraz
grać
pan/pani (forma grzeczno ś-

ciowa)

przykład
szukać
znan-
osoba
pokazać
pytać
tak
zgodzić się
nie
wiedziać
już
(być) gotowy

ty
skąd
Austria
Rumunia
Syria
Węgry
Iran

willko.mmen
bei
die Musik (Sg·)
international
guten Mo. rgen 

der Mo. rgen, -
die Frau, -en
da.nke
gute Na. cht
die Na. cht, -̈e
der Pa.pa, -s
ergä.nzen

A3  
ma. chen
das Kä. rtchen, -
spre. chen
der Ku. rs, -e

B2  
lesen
das Gespräch, -e
die Entschu. ldigung, -en
wie
freuen (sich) 
he. rzlich willko.mmen
der Park, -s
das Klinikum, Kliniken

B3  
je. tzt
spielen
Ihr- 

B4  
das Beispiel, -e
suchen
beka.nnt-
die Person, -en
zeigen
fragen
ja
sti.mmen
nein
wi.ssen
schon
fe. rtig (sein)

C1  
du
woher
Österreich
Rumänien
Syrien
U.ngarn
Iran
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1
Irak
Jemen
Sudan
Szwajcaria
Turcja
Ukraina
USA

kurs języka niemieckiego
zaznaczyć
pytanie
Indie
świetnie, super
Tajlandia
ciekawy
odpowiedzieć

dobrze
ładnie
też, również
język turecki
porównać
język, mowa
język arabski
język bułgarski
język francuski

język grecki
język włoski
język rumuński
język rosyjski
język węgierski

partner 

film

litera
alfabet
powtórzyć coś (za kimś)

przeliterować
słucham
proszę

rozmowa telefoniczna
firma
chwila
żałować
dziękuję bardzo
do usłyszenia

Griechisch
Italienisch 
Rumänisch
Ru. ssisch 
U.ngarisch 

C4  
der Partner, - /  

die Partnerin, -nen
der Fi.lm, -e

D1  
der Buchstabe, -n
das Alphabet (Sg·)
nach·sprechen

D2  
buchstabieren
wie bi.tte
bi.tte

D3  
das Telefongespräch, -e
die Fi.rma, Fi.rmen
der Mome.nt, -e
leid·tun
vielen Da.nk
auf Wiederhören

Irak
der Jemen
der Sudan
die Schweiz
die Türkei
die Ukraine
USA (Pl·) 

C2  
der Deutschkurs, -e
markieren
die Frage, -n
I.ndien
to. ll
Thailand
interessa.nt
a.ntworten

C3  
gut
schön
auch
Türkisch 
vergleichen
die Sprache, -n
Arabisch
Bulgarisch 
Französisch 
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1gra
zgadywanka (z literami)
zgadywać
słowo
lekcja

adres
wizytówka
imię
nazwisko
nazwisko
ulica
miasto
kraj
producent 

sklep obuwniczy 
właściciel 

niemiecki
kasa chorych
e-mail
medycyna ogólna
telefon
tekst
prawo
Liechtenstein

formularz

język obcy
zameldowanie
numer domu
kod pocztowy
wymienić się (czymś)

gramatyka
wypowiedź
pytanie z zaimkiem zaczyna-

jącym się od litery „w“ (np. 
wo? – gdzie?, wer? – kto?)

czasownik
koniugacja
zapamiętać (sobie)

komunikacja
przywitanie
pożegnanie
pochodzenie
prosić
dziękować
strategia

e2  
das Formular, -e

e3  
die Fre.mdsprache, -n
die A.nmeldung, -en
die Hausnummer, -n
die Po. stleitzahl, -en
tauschen

Grammatik  
die Gramma. tik (Sg·)
die Aussage, -n
die W-Frage, -n 

 

das Ve. rb, -en
die Konjugation, -en
me. rken (sich) 

Kommunikation  
die Kommunikation (Sg·)
die Begrüßung, -en
der A.bschied, -e
die He. rkunft (Sg·)
bi.tten
da.nken
die Strategie, -n

D4  
das Spiel, -e
die Buchstabenmaus, -̈e
raten
das Wo. rt, -̈er
die Lektion, -en

e1  
die Adre. sse, -n
die Visitenkarte, -n
der Vorname, -n
der Familienname, -n
der Nachname, -n
die Straße, -n
die Sta.dt, -̈e
das La.nd, -̈er
der Produze.nt, -en /  

die Produze.ntin, -nen
das Schuhhaus, -̈er
der I.nhaber, - /  

die I.nhaberin, -nen
deutsch
die Kra.nkenkasse, -n
die E-Mail, -s
die Allgemeinmedizin (Sg·)
das Telefon, -e
der Te.xt, -e
das Re. cht, -e
Liechtenstein
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1
policja
kwartet
radio
saksofon
puchacz
muzyka ludowa
ksylofon
igrek (w alfabecie łacińskim), 

ipsylon (w alfabecie greckim)
cyrk

zgadywanka (z literami)

dźwięk
notować

krajoznawstwo
regionalny
istnieć (istnieje …)
wiel-
dla, do
mapa
Dzień dobry! (krótko i zwięźle)
Dzień dobry! (na północy 

Niemiec)

cel nauczania
kto-; tu: kogoś
przywitać
pożegnać (się)
ojczyzna
formularz meldunkowy

w międzyczasie, między … a …
piosenka
akordeon
niemowlę
cent
dynamit
słoń
flet
gitara
owad
jaguar
kamera
lokomotywa
mikrofon
przyroda
ocean

die Polizei (Sg·)
das Quarte. tt, -e
das Radio, -s
das Sa. xofon, -e
der Uhu, -s
die Vo. lksmusik (Sg·)
das Xylofon, -e
das Y.psilon (Sg·) 

der Zi.rkus, -se

Film/Spiel  
das Buchstabenspiel, -e

Film  
der Ton, -̈e
notieren

Landeskunde  
die La.ndeskunde (Sg·)
regional
geben (es gibt …) 
viel-
für
die Karte, -n
Tag 
moin, moin  

Lernziele  
das Le. rnziel, -e
jemand-
begrüßen
vera.bschieden (sich) 
das Heimatland, -̈er
das A.nmeldeformular, -e

Zwischendurch mal ...

Lied  
zwischendu. rch mal
das Lied, -er
das Akko. rdeon, -s
das Baby, -s
der Cent, -
das Dynamit (Sg·)
der Elefa.nt, -en
die Flöte, -n
die Gita. rre, -n
das Inse.kt, -en
der Jaguar, -e
die Ka.mera, -s
die Lokomotive, -n
das Mikrofon, -e
die Natur (Sg·)
der Ozean, -e
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1odkryć

Chorwacja

forma
Kamerun
Nigeria
język tajski

pisać z dużej litery

ćwiczenie w poprawnym 
pisaniu

list
koperta

wypełnić
system komputerowy

Dzień dobry! (krótko w 
środkowych Niemczech)

Cześć! (na południu Niemiec 
oraz w Austrii)

Dzień dobry! (w Szwajcarii)
Do zobaczenia! (w Szwajcarii)

fonetyka

zwrócić uwagę (na)
melodia zdania

akcent

znak interpunkcyjny
lub

język perski

16
entde. cken

17
Kroatien

18
die Fo. rm, -en
Ka.merun
Nigeria
Thai

22
groß·schreiben

27
das Schreibtraining, -s 

28
der Brief, -e
der Briefumschlag, -̈e

29
aus·füllen
das Computersystem, -e

Ta. ch  

se. rvus  

grüezi (mitenand) 
u. f Wiederluege 

ARBeITSBUCH  

2 
die Phonetik (Sg·)

5 
a. chten (auf)
die Sa. tzmelodie, -n

6
die Betonung, -en

9
das Sa. tzzeichen, -
oder

14
Pe. rsisch

© Hueber Verlag 2016, Schritte plus Neu 1+2, Glossar Deutsch-Polnisch, ISBN 978-3-19-191081-5




