
Kim jestem?
Eine Teilnehmerin / ein Teilnehmer ist in die Identität einer bekannten Persönlichkeit geschlüpft. Die Gruppe will 
sie durch Fragen erraten. Die Fragen können z. B. lauten: 

Czy jesteś kobietą / mężczyzną?
Czy jesteś Polką / Polakiem?
Czy jesteś prezydentem / premierem / aktorką?

Dieses Spiel geht auch anders:
Jemand aus der Gruppe verlässt kurz den Raum und muss dann erraten, welche bekannte Person die Gruppe 
sich für ihn ausgedacht hat. Sie / er erfragt ihre Identität.

Czy jestem mężczyzną / kobietą?
Czy jestem sportowcem?
Czy jestem sympatyczna / sympatyczny?
Czy mówię na co dzień po niemiecku?

Es können nur Fragen gestellt werden, auf die man mit JA oder NEIN antwortet.
Die Antworten können lauten: Tak, jesteś kobietą. / Nie, nie jesteś kobietą.
Die Gruppe kann sich darauf einigen, nach der zehnten Frage kleine Hilfestellungen zu leisten.

Wie heißt der Beruf?
Lösen Sie das Kreuzworträtsel.

1

2

 1. „Do widzenia” am Abend.
 2. Jeden, dwa, trzy, …
 3. Kobieta, ma własną firmę.  
  Ona jest …
 4. Jak się to pisze? Czy może pan …?
 5. Nie „dzień”, ale …
 6. Coś nie jest stare, ale …
 7. Ten hotel nie jest tani, jest …
 8. Mężczyzna, pracuje w restauracji.
 9. Kobieta, pracuje w teatrze.
 10. Mężczyzna, pracuje w biurze.
 11. Jest szefem państwa.
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Widersprüchliche Auskünfte
Spielen Sie zu dritt.
Spieler A fragt, wo oder wie etwas ist.
Spieler B antwortet selbstsicher.
Spieler C widerspricht entschieden.

Przykład:
a. Przepraszam, czy pani wie, gdzie jest centrum handlowe „Galaxy”?
b. W prawo a potem prosto.
c. Ależ nie! Centrum handlowe „Galaxy” jest w lewo, w prawo jest centrum handlowe „Maximax”.

kawiarnia „Tulipan” | stadion | film | lotnisko nowy | stary | w prawo | w lewo | brudny |  
czysty | interesujący | nudny

Gedächtnistraining
Beschreiben Sie eine Person, die Sie mögen / nicht mögen.
Es können beliebig viele Teilnehmer so lange spielen, bis ihnen die Vokabeln ausgegangen sind.

Przykład:
Spieler A: Jan jest pracowity.
Spieler B: Jan jest pracowity i inteligentny.
Spieler C: Jan jest pracowity, inteligentny  
 i zaangażowany.
Spieler D: Jan jest …

Einige Adjektive:
arogancki | ambitny | kompetentny | atrakcyjny |  
utalentowany | sympatyczny | popularny |  
spokojny | zaangażowany | solidny | nerwowy |  
sprawiedliwy | miły | niecierpliwy | uparty | 
leniwy | punktualny | miły | …

Leseverständnis
Kreuzen Sie die richtige Antwort an.

1. Hej Jan, jak się masz?
 a. Cześć, do jutra.
 b. Dziękuję, dobrze.
 c. Witam.

6. Kim jest Julia?
 a. Niestety, nie wiem.
 b. Ona jest tam.
 c. Ona jest szczupła i wysoka.

2. Kto to jest?
 a. Nie jestem Anna.
 b. To jest kurs języka polskiego
 c. Anna, nasza nauczycielka.

7. A kim jest ten pan?
 a. On jest sympatyczny i inteligentny.
 b. On jest Niemcem, architektem z Berlina.
 c. On ma firmę.

3. Jaki numer telefonu ma Andrzej?
 a. Nie wiem.
 b. Nie mam telefonu.
 c. Stefan ma numer telefonu 012 6377563.

8. Jaki jest twój szef?
 a. Moja szefowa jest sympatyczna.
 b. On nazywa się Jan Kowalski.
 c. Arogancki.

4. „Ulica Długa 27/5” czyta się …
 a. ulica Długa dwadzieścia sześć na pięć
 b. ulica Długa dwadzieścia siedem przez pięć
 c. ulica Długa dwadzieścia siedem do pięć

9. Pan Rosenberg … Markus.
 a. ma się dobrze
 b. ma na imię
 c. ma kota Faraona

5. Przepraszam, czy pani wie, gdzie jest  
 kino „Hollywood”?

 a. Proszę iść cały czas prosto.
 b. Wiem, gdzie jest teatr „Hollywood”.
 c. Hollywood jest w Kalifornii.

10. Julia Bachowicz ma męża i dzieci, ona ma …
 a. rodzinę.
 b. rodzeństwo.
 c. rodziców.
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Leseverständnis
Welche Antwort ergibt keinen Sinn? Kreuzen Sie an.

1. Czy to prawda, że Anna jest piękną blondynką?
 a. Tak, to prawda.
 b. Jest też bardzo inteligentny.
 c. Nie, to nieprawda.

4. Czy Julia jest mężatką?
 a. Tego nie wiem.
 b. Niestety nie wiem, gdzie ona jest.
 c. Szczęśliwą mężatką i dobrą matką.

2. Czym pisze nauczycielka?
 a. Długopisem.
 b. Białą kredą.
 c. Pisze bardzo dobrze.

5. Czym interesuje się Ola?
 a. Literaturą i teatrem.
 b. Ona szuka pana z temperamentem.
 c. Ona lubi fotografować.

3. Czy Jan naprawdę mówi bardzo dobrze po  
 angielsku, francusku i niemiecku?

 a. Tak, on interesuje się polskim kinem.
 b. Tak, on interesuje się językami.
 c. Tak, on jest bardzo utalentowany.

6. Dlaczego Jan nie pasuje do Krystyny?
 a. On interesuje sie sportem, a ona lubi teatr.
 b. To ona nie pasuje do niego.
 c. Kto zaprasza go na lunch?

Reagieren Sie
Was sagen, wie reagieren Sie in folgenden Situationen? Spielen Sie zu zweit die Situationen nach.

1. Sie sprechen jemanden auf der Straße an und fragen, wo etwas ist (apteka, restauracja, ulica, etc.).

 

 

2. Sie wollen sich einen Namen und eine E-Mail-Adresse notieren, wissen aber nicht, wie man die Wörter schreibt.

 

 

3. Sie werden nach Ihrer Meinung zu einer bestimmten Person gefragt. Sie mögen die Person / sie mögen  
die Person nicht. Wie äußern Sie das?

 

 

4. Sie werden nach Ihrem Beruf gefragt. Sie antworten, was Sie von Beruf sind, dass Sie aber nicht in Ihrem 
 Beruf arbeiten.

 

 

5. Sie werden zu einem Fußballspiel eingeladen. Sie bedanken sich, sagen, dass Sie sich nicht für Sport 
 interessieren.

 

 

6
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Konjugation des Verbs
Welche ist die richtige Form des Verbs? Ordnen Sie den Sätzen die richtige konjugierte Verbform zu.

być 2x | pisać | mówić | interesować się | zapraszać

Satzanfang konjugierte Verbform Objekt

Anna biznesmenką.

Markus Rosenberg panią Julią Bachowicz.

Julia Markusa na grilla.

Jan Kowalski mężem Anny.

Julia, Jan i Anna po polsku i po angielsku.

Biznesmen e-mail.

Deklination des Substantivs
Deklinieren Sie und ordnen Sie zu.

komfortowe mieszkanie | Markus Rosenberg | Krzysztof | mała córka | tramwaj | Krystyna Adamska

Satzanfang konjugierte Verbform Objekt

Anna i Jan mają

Julia czeka na

Marek Frączak pasuje do

Monika interesuje się

Pan Schmidt szuka

Julia, Jan i Anna zapraszają  na grilla.

Possessivpronomen
Die Teilnehmer fragen sich gegenseitig.

słownik | komórka | ołówek | parasol | zapalniczka | klucz | pióro

Czy to jest twoja książka / twój / wasza / pani / pana długopis?
Nie, to nie jest moja książka, to jest jej / jego / ich książka.

8
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Schreiben (2-Minuten-Übung)
Der Kursleiter sagt ein Stichwort, z. B. „obiad” und beginnt die Zeit zu messen.
Die Spieler schreiben alles auf, was ihnen zu „Mittagessen” einfällt. Sie haben 120 Sekunden Zeit. Die Stoppuhr 
wird angehalten, die Vokabeln gezählt.
Auch kurze Sätze können die Übung initiieren, z. B. „Chce mi się pić.” oder „Nie mam na nic czasu.”

Proszę napisać zdania
Diese Leute machen Verschiedenes nicht. Schreiben Sie richtige Sätze. Deklinieren Sie das Substantiv. Achten Sie 
auf den Gebrauch des Genitivs. Welches Verb braucht keinen Genitiv?

Satzanfang konjugierte Verbform Objekt

Pan Jan lubi piwo, on nie je  (mięso)

Julia jest abstynentką, ona nie jedzą  (polska kuchnia)

Marek jest jaroszem, on nie lubi  (pierogi z kapustą)

Monika i Anna są na diecie, one nie pije  (alkohol)

Pan Schmidt nie lubią  (deser)

Julia, Jan i Anna nie interesuje się  (woda mineralna)

Przyjęcie imieninowe z problemami
Jan zaprosił na imieniny gości. Wszyscy zasiedli do stołu. Po chwili okazuje się, że każdemu czegoś brakuje:  
Ania prosi o widelec, Piotr pyta, czy może dostać trochę soli.

łyżka | kieliszek | czerwone wino | pieprz | serwetka | nóż | majonez | cukier | mleko | cytryna |  
bita śmietana | woda mineralna | keczup

Ania:  Nie mam widelca. Czy mogłabym prosić o widelec?
Piotr:  A ja poproszę o sól / o trochę masła.
Adam:  …

Jan ma problem, bo nie ma więcej widelców i zapomniał kupić sól.
Jan: Niestety, nie mam więcej widelców / mam tylko trzy widelce.

Która odpowiedź jest prawidłowa?
Welche Antwort passt? Ordnen Sie zu.

1. Gdzie jest telefon?
2. O czym oni rozmawiają?
3. Gdzie pan pracuje?
4. Czym jeździsz do pracy?
5. Masz ochotę iść na wystawę?

a. Rowerem.
b. Na biurku.
c. Bardzo chętnie.
d. Nie mam pojęcia.
e. W biurze.
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Präpositionen
Kombinieren Sie die Elemente der Spalten richtig. 

Nie mam ochoty bez
przez
na 
o
z
po

jajkiem, ale bez
przez
na 
o
z 
po

telefon.Kaczka polsku jest bardzo dobra.

Poproszę żurek Anią

Carlos marzy pierogi.
kiełbasy.

Carlos rozmawia mieszkaniu z Anią.

Präpositionen des Ortes
Maria hat zehn Personen zu sich nach Hause eingeladen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Damit sie sich 
vertragen, soll am Tisch eine bestimmte Sitzordnung eingehalten werden. Maria muss ihrer Schwester am Tele-
fon erklären, wie die Personen sitzen sollen. Die Schwester hört schlecht, die Sitzordnung stimmt nicht, trotzdem 
vertragen sich die Herrschaften.

Personen:
elegancka pani Anna | sympatyczna cichutka pani Zofia | agresywna Wiesława | brzydka Franciszka-intelek-
tualistka | piękna i wiecznie zakochana pani Krystyna | spokojny pan Mirosław | elegancki Jan | przystojny, 
ale arogancki pan Stanisław | bardzo bogaty, ale nudny pan Adam | biedny jak mysz kościelna pan Franek

Schreiben Sie, wer neben wem sitzt und warum sich die Leute trotz unterschiedlichster Lebenssituationen / 
 Eigenschaften vertragen.

Sitzordnung:

Przykład:
Elegancka pani Anna siedzi obok biednego jak mysz kościelna pana Franka. Pani Anna uważa, że pieniądze 
nie są ważne w życiu. Pani Anna lubi ciepły głos pana Franka.

Dialoge
Üben Sie zu zweit. Wie reagieren Sie / was sagen Sie in folgenden Situationen?

1. (Im Restaurant) Der Kellner empfiehlt Ihnen Eisbein. Sie sagen, dass Sie kein Fleisch essen. Sie fragen, ob es 
vegetarische Gerichte gibt. (golonka, nie jem mięsa, dania bezmięsne …)

2. Jan will Sie gegen sieben Uhr morgens anrufen, aber Sie sagen, dass es zu früh ist und bitten ihn später 
 anzurufen. (o siódmej rano, za wcześnie, później zadzwonić …)

3. Sie wollen mit Jan ins Kino gehen. Ihr wollt den Ort und die Zeit vereinbaren. (gdzie, kiedy, przed kinem, 
a może lepiej w kinie?)

Dialoge
Üben Sie zu zweit. Wie könnten die Dialoge weitergehen?

1.  Masz ochotę na pierogi z kapustą?
  Nie, dziękuję, …
 
2.  O czym myślisz?
  Ach, mam problem …

3.  Mogę zadzwonić do ciebie jutro o siódmej?
  O siódmej rano!? …

4.  Możemy spotkać się jutro?
  Jutro nie mam czasu, jutro muszę …

5.  Dlaczego nie zaprosiłaś Jana na imieniny?
  A wiesz, ostatnio …

5
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Dziękuję, ale nie mogę …
Spielen Sie zu zweit. Reagieren Sie freundlich ablehnend. Erklären Sie kurz, warum Sie auf den Vorschlag nicht 
eingehen wollen / können.

1. Der Kellner sagt: Polecam pani nasze doskonałe placki ziemniaczane.
2. Jemand, den Sie nicht mögen, schlägt Ihnen vor: Może pójdziemy dziś wieczorem do kina?
3. Jemand fragt: Masz ochotę iść na obiad do restauracji?
4. Die Sekretärin: Pana dyrektora nie ma w biurze. Czy mam coś przekazać?
5. Jemand, den Sie sehr mögen, fragt: Może pójdziemy na spacer? (Es ist kurz vor Mitternacht.)

Kreuzworträtsel
Lösen Sie das Kreuzworträtsel.

1.
1

2.
2

3.
3

4.
4

5.
5

6.
6

7.
7

8.
8

9.
9

10.
10

11.
11

12.
12

13.
13

14.
14

15.
15

Lösung: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

9

10

 1. Gorący napój, ma bardzo ciemny kolor.
 2. Nie masło, ale …
 3. Jemy je rano.
 4. Jemy go na obiad albo na kolację (np. z sosem 
  pomidorowym), jego ojczyzną są Włochy.
 5. Inaczej „kartofle”.
 6. Gorący napój, można go pić z cytryną i cukrem.
 7. Państwo w Europie, graniczy z Niemcami,  
  Hiszpanią, Włochami …
 8. Jest w bloku mieszkalnym na drugim albo  
  trzecim piętrze.
 9. Jan lubi … się z kolegami. 
 10. Karp to …
 11. Jan wstaje wcześnie rano, jego … dzwoni  
  o szóstej.
 12. Na Święta Bożego Narodzenia dekorujemy …
 13. W Wigilię jemy zupę …
 14. Nie wino, ale …
 15. Nie „zupa jarzynowa”, lecz „… jarzynowa”
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Schreibübung
Was passt? Ergänzen Sie.

ładowarkę | wyglądasz | za granicą | swędzi | zarabia się | pogotowie

1. Co panu dolega?

 Mam wysypkę. Wszystko mnie  .

2. Jak ładnie  !

 Dziękuję za komplement. Byłam wczoraj u fryzjera.

3. Wydarzył się wypadek. Musimy wezwać  .

4.  Ile  za granicą a ile w kraju? 

 Nie wiem, nigdy nie pracowałam  .

5. Nie wystarczy zabrać ze sobą komórkę, trzeba też zabrać  .

Wortschatzübung
Welche Antworten passen nicht? Kreuzen Sie an.

1.  Czy możesz mi podać adres swojego fryzjera?
 a. On jest bardzo kompetentny.
 b. Zobacz w Internecie.
 c. Jan Szymczak.

2. Jak ci się podoba ten zielony sweter?
 a. Który? Ten w paski?
 b. To mnie nie interesuje.
 c. To nie jest mój sweter.

3.  Co najbardziej lubisz nosić?
 a. Nie interesuję się modą. 
 b. Dżinsy. 
 c. Ten sweter dostałam od mamy.

4.  Czy podoba ci się ta książka?
 a. Nie lubię go.
 b. Nie byłam na tej wystawie.
 c. Tak sobie.

Aspekte des Verbs
Welches Verb ist richtig? Kreuzen Sie an.

1. Może … dziś wieczorem do kina? 
 a. idziemy
 b. pójdziemy

4. Jakie ładne buty! Gdzie je …
 a. kupowałaś?
 b. kupiłaś?

2. Może mi pani …?
 a. pomagać
 b. pomóc

5. Skradziono panu kartę!? Musi pan koniecznie  
 … do banku i zablokować kartę.

 a. dzwonić
 b. zadzwonić

3. Gdzie jest Anna? … jej od godziny.
 a. szukam
 b. poszukam

6. Kiedy …?
 a. napiszesz list?
 b. piszesz list?

1
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Dialoge
Ergänzen Sie die Dialoge sinnvoll und üben Sie anschließend zu zweit.

U lekarza:

Lekarz:  Co panu / pani dolega?

Pacjent:  

Lekarz:  Ile?

Pacjent:  

Lekarz:  To nie jest wysoka temperatura.

Pacjent:  

Lekarz:  Wiem, że źle się pan / pani czuje, ale to naprawdę nic poważnego.

Pacjent:  

Lekarz:  Wystarczy wziąć aspirynę i trochę poleżeć.

Dokąd jedziecie na wakacje?

Anna:  Cześć Zosiu, dokąd jedziecie w tym roku na wakacje?

Zosia:  

Anna: Naprawdę?! Ale wam dobrze. Ja jeszcze nigdy nie byłam na Florydzie.

Zosia: 

Anna:  Jeszcze nie wiem. Janek musi pracować w lipcu i w sierpniu.

 Może we wrześniu pojedziemy do rodziców Janka nad morze.

Zosia:  

Anna:  Tak, tak, ja też kocham Bałtyk, ale chciałabym raz pojechać na Florydę.

Dialogübung
Was fragen / sagen die Personen?

Kasjer na dworcu: 

Pasażer: Nie, nie mam zniżki.

Lekarz:  

Pacjent:  Córka ma gorączkę i bardzo silny kaszel.

Przyjaciółka 1:  

Przyjaciółka 2:  Dziękuję bardzo, ja też ci życzę fantastycznego urlopu!

Mąż:  

Żona:  Wolałabym iść na spacer zamiast siedzieć w kinie.

Dziecko:  

Matka:  Nie, nie możesz. Musisz się uczyć. Jutro masz test z polskiego.

4
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Schreiben Sie einen Dialog.
Arbeiten Sie zu zweit.

Am Bahnschalter:
Sie sagen, dass Sie am 10. Juli nach Zakopane fahren möchten. Sie brauchen eine Fahrkarte (1. Klasse) und eine 
Platzreservierung in einem Nichtraucherabteil. Am Schalter bekommen Sie die Auskunft, dass Sie umsteigen 
müssen. Sie erhalten keine Ermäßigung. Sie bezahlen das Ticket mit einer Kreditkarte.

Verbformen
Finden Sie das richtige Verb, schreiben Sie es in der richtigen Form und in der richtigen Zeit.

stać się | zarabiać | studiować | kupić | wkładać | palić | odpocząć | jeździć | powstać |  
nocować | wezwać

1.
1

2.
2

3.
3

4.
4

5.
5

6.
6

7.
7

8.
8

9.
9

10.
10

11.
11

Lösung: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

6

7

 1. Jan nie ma problemów finansowych, on dużo …
 2. O, Aniu, jaka ładna torebka, gdzie ją …?
 3. W windzie nie wolno palić. Nie … tu!
 4. Wydarzył się wypadek. Musimy … policję.
 5. Słynna szkoła filmowa w Łodzi … 60 lat temu.
 6. W słynnej szkole filmowej w Łodzi … kiedyś  
  Andrzej Wajda i Roman Polański.
 7. Muszę jechać na urlop, za dużo pracuję, chcę  
  wreszcie …
 8. Jan pakuje swój plecak. On … do plecaka ciepły  
  sweter, piżamę i kapcie.
 9. W Zakopanem można … na nartach.
 10. … (my) zawsze w takim małym hotelu na  
  Starówce.
 11. Dlaczego jesteś taki blady? Co się …?

10© Ernst Klett Sprachen GmbH, Stuttgart 2010 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten.  
Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.  
Die Kopiergebühren sind abgegolten.

Razem
Zusatzseiten
A08095-52884001

Autorin:
Dr. Grażyna Milińska

 Lektionen 11 – 15



Dialogübung
Jan pakuje plecak. Ania radzi mu, co powinien zabrać.

Ania: Weź zielone kąpielówki w kratkę.
Jan: Nie wezmę, nie lubię zielonych kąpielówek w kratkę. Poza tym nie lubię pływać.
Ania: Kąpielówki dostałeś ode mnie na Gwiazdkę.
Jan: I co z tego?

Weitere Beispiele:
golarka | lubić | nie lubić | golić się
podręcznik do gramatyki polskiej | nie lubić uczyć się gramatyki
zielone kąpielówki | lubić | nie lubić | pływać | czerwony kolor

Die Teilnehmer können sich gegenseitig fragen:
 Dlaczego Jan nie zabiera ze sobą komórki?
 Bo nie lubi telefonować.

Gedächtnistraining
Sprechen Sie der Reihe nach. Alle machen sich Notizen. Achten Sie auf den Akkusativ.

Wszyscy pakujemy walizkę.
A. Wkładam do walizki zielony sweter.
B. Wkładam do walizki zielony sweter i niebieski kapelusz.
C. Wkładam do walizki zielony sweter, niebieski kapelusz i …
D. …
usw.

Gedächtnistraining
Sprechen Sie wieder der Reihe nach. Benutzen Sie nun Ihre Notizen. Achten Sie auf den Genitiv.

Strajkujemy! Nie rozpakowujemy walizki!
A. Nie wyjmuję z walizki zielonego swetra.
B. Nie wyjmuję z walizki zielonego swetra i niebieskiego kapelusza.

Hier gibt es keine vorgeschriebene Reihenfolge, jeder nimmt nur ein Kleidungstück oder einen Gegenstand aus 
dem Koffer. Wichtig ist, dass alle Gegenstände genannt werden.
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