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Sprechen Sie Deutsch? Oczywiœcie — i to bezb³êdnie!
Faust by siê uœmia³

Komm, Gib Mir Deine Hand œpiewali kiedyœ Beatlesi. I by³ to ich jedyny utwór 
wykonywany tak¿e w jêzyku innym ni¿ angielski. Skoro nawet Wielka Czwórka pokusi³a 
siê o zaœpiewanie jednego ze swych najwiêkszych przebojów po niemiecku, my tym 
bardziej powinniœmy pomyœleæ o opanowaniu jêzyka naszych s¹siadów.

Przygotowaliœmy dla Ciebie podrêcznik oparty na znanej na ca³ym œwiecie metodzie 
Berlitza. Bêdzie on stanowi³ doskona³y substytut ka¿dego kursu jêzykowego lub stanie 
siê jego znakomitym uzupe³nieniem. Z pewnoœci¹ docenisz go, jeœli szukasz ksi¹¿ki 
oferuj¹cej klarownie opisan¹ gramatykê, a przy tym pomys³y na praktyczne 
zastosowanie poznanego s³ownictwa. Naucz siê porozumiewaæ po niemiecku 
w podró¿y, restauracji, muzeum, podczas zakupów, a tak¿e w sytuacjach zagro¿enia.

• Æwicz wymowê i prowadŸ p³ynne rozmowy po niemiecku.
• SprawdŸ, jak mo¿na g³adko opanowaæ gramatykê i odmianê czasowników.
• Poznaj i stosuj na co dzieñ idiomy oraz popularne powiedzenia.
• Naucz siê swobodnie prowadziæ rozmowy towarzyskie.

Ponadto znajdziesz tu dekalogi: 10 sposobów na szybkie opanowanie jêzyka, 10 rzeczy, 
których mówiæ nie wolno, oraz 10 œwi¹t, o których trzeba pamiêtaæ.

DODATKI SPECJALNE:
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Tabele odmiany czasowników
S³owniczek polsko-niemiecki i niemiecko-polski
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Rozdział 5

Smacznego!
Wizyta w restauracji i w sklepie

W tym rozdziale:
► Zamawianie posiłku.
► Płacenie rachunku.
► Kupowanie jedzenia — gdzie co znaleźć.
► Kupowanie żywności na targu.
► Miary i wagi.

oznawanie zwyczajów żywieniowych danego kraju jest jednym z najprzyjemniejszych
sposobów poznawania jego kultury. Lunch biznesowy czy zwykły obiad? Posiłki na mieście

czy samodzielne gotowanie? Jak to mówią, trzeba wiedzieć, co się z czym je.

Jeśli jesz w Niemczech na mieście, przekonasz się, że i tam, podobnie jak u nas, panuje duża
różnorodność potraw. Domowe jedzenie, które składa się głównie z mięsa, ziemniaków i warzyw,
nie ma szczególnej renomy, zwłaszcza że w przeszłości jadało się w Niemczech bardzo tłusto.
Na szczęście uległo to znacznej zmianie dzięki rosnącej świadomości żywieniowej i zdrowotnej,
szczególnie dotyczącej cholesterolu. Poza lokalną kuchnią, która różni się w poszczególnych
regionach kraju, restauracje oferują szeroki wachlarz dań kuchni międzynarodowej.

W takim razie smacznego albo Guten Appetit (gutn a-pe-tiit), jak mawiają Niemcy!

Czy czas na posiłek?
Następujące frazy pomogą Ci zasygnalizować chęć posiłku:

 Ich habe Hunger / Durst. (yś ha-be hun-ger / durst) (Jestem głodny / spragniony.)

 Ich bin hungrig / durstig. (yś byn hun-gryś / dur-styś) (Jestem głodny / spragniony.)

By zaspokoić głód lub pragnienie, trzeba jeść — essen (esn) i pić — trinken (trynkn).

Essen jest czasownikiem nieregularnym (zob. rozdział 2. w celu zdobycia informacji na temat
czasowników nieregularnych).

P
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Odmiana Wymowa
ich esse yś e-se
du isst du ist
Sie essen zi esn
er, sie, es isst er, zi, es ist
wir essen wir esn
ihr esst ir est
Sie essen zi esn
sie essen zi esn

Czasownik trinken (trynkn) również jest nieregularny:

Odmiana Wymowa
ich trinke yś tryn-ke
du trinkst du trynkst
Sie trinken zi trynkn
er, sie, es trinkt er, zi, es trynkt
wir trinken wir trynkn
ihr trinkt ir trynkt
Sie trinken zi trynkn
sie trinken zi trynkn

Wszystko o posiłkach
Niemieckie godziny posiłków nie różnią się szczególnie od polskich. W większości restauracji
i hoteli śniadanie podaje się od 7.00 do 10.00, przy czym jest ono bardziej konkretne od typowego
śniadania kontynentalnego.

Lunch zwykle podaje się między 11.30 a 14.00. Dla Niemców lunch był niegdyś podstawowym
posiłkiem, choć teraz się to zmieniło.

Typowy niemiecki domowy posiłek wieczorny składał się dawniej z chleba, wędlin, sera,
opcjonalnie sałatki i zimnych dań, ale dla większości ludzi, którzy pracują w ciągu dnia i którym
rytm pracy nie pozwala na inne nawyki żywieniowe, podstawowym posiłkiem stał się obiad.
W restauracji pełne menu jest dostępne zwykle między 18.30 a 21.00, a w większych miastach
do 22.00, a nawet 23.00.

Wyróżniamy trzy podstawowe Mahlzeiten (mal-zaj-ten) (posiłki):

 das Frühstück (das fry-sztyk) (śniadanie)

 das Mittagessen (das my-tak-esn) (obiad)

 das Abendessen (das a-bent-sn) (kolacja)

Czasem w porze obiadowej można usłyszeć Mahlzeit! na powitanie. Jeśli ktoś w ten sposób
zwróci się do Ciebie, po prostu odpowiedz mu tak samo: Mahlzeit!
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Nakrywanie do stołu
Na niemieckim stole znajdziesz to samo, co u siebie w domu, tj.:

 das Glas (das glas) (szklanka)

 die Tasse (di ta-se) (filiżanka)

 der Teller (der te-ler) (talerz)

 der Suppenteller (der zu-pen-te-ler) (talerz do zupy)

 die Serviette (di ser-wie-te) (serwetka)

 das Messer (das me-ser) (nóż)

 die Gabel (di ga-bel) (widelec)

 der Löffel (der ly-fel) (łyżka)

 das Besteck (das be-sztek) (sztućce)

Jeśli jesteś w restauracji i potrzebujesz czegoś, czego nie ma na stole (np. łyżki, widelca albo
noża), zawołaj kelnera słowami:

Entschuldigen Sie bitte! (ent-szul-di-gen zi by-te) (Przepraszam bardzo!)

i powiedz:

Kann ich bitte einen Löffel / eine Gabel / ein Messer haben? (kan yś by-te aj-nen ly-fel /
aj-ne ga-bel / ajn me-ser habn) (Czy mogę prosić łyżkę / widelec / nóż?)

Wyjście do restauracji
Jedzenie na mieście stało się bardzo popularne w Niemczech. W wielu restauracjach nie trzeba
czekać na wskazanie miejsca przez kelnera — choć w tych bardziej luksusowych kelner często
towarzyszy gościom w drodze do stolika. Coraz częściej (z wyjątkiem tych najbardziej eleganckich
restauracji) można zabrać z sobą niezjedzoną część posiłku.

Gdzie można coś zjeść
Większość lokali posiada listę menu, z której możesz dowiedzieć się, jakie rarytasy oferują. Jest
to przydatne, kiedy spacerujesz po mieście, szukając lokalu, ale jeśli chciałbyś zapytać o konkretne
miejsce, powinieneś wiedzieć, gdzie w Niemczech można coś zjeść:

 das Restaurant (das re-sto-rą) (restauracja): w Niemczech działa mnóstwo restauracji
— od najprostszych po bardzo luksusowe; to samo dotyczy menu.

 die Gaststätte (di gast-szte-te) (gospoda): prostszy rodzaj restauracji, która wprawdzie
nie oferuje wyszukanego menu, ale za to serwuje lokalne przysmaki.

 der Gasthaus (der gast-haus) / der Gasthof (der gast-hoof) (gospoda): znaleźć ją można
zwykle na wsi; oferuje domowe jedzenie i wiejską atmosferę.
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 die Raststätte (die rast-szte-te) (zajazd): zwykle położona przy trasach szybkiego ruchu
w sąsiedztwie stacji benzynowych i stacji obsługi, a czasem pensjonatu. W Austrii nosi
nazwę der Rasthof (der rast-hoof).

 der Ratskeller (der rats-ke-ler): trudno znaleźć tłumaczenie dla tego lokalu. Jest
to restauracja położona w piwnicy Rathaus (rat-haus) ratusza. Lokale tego typu można
znaleźć w budynkach historycznych.

 die Bierhalle (di bir-ha-le) / die Bierstube (di bir-sztu-be) / der Biergarten (der bir-gartn) /
das Bierzelt (das bir-celt) (ogródek piwny): oprócz piwa serwowanego z ogromnych beczek,
można tu także zamówić gorący posiłek (zwykle kilka wybranych dań dnia), sałatkę i precle.
Najsłynniejsze znajdują się w Monachium, w Bawarii, gdzie we wrześniu odbywa się
słynny Oktoberfest (ok-to-ber-fest). Najbliższym odpowiednikiem mógłby być pub,
choć atmosfera może być zupełnie inna.

 die Weinstube (di wajn-sztu-be) (winiarnia): kameralna restauracyjka zwykle położona na
terenach obfitujących w winnice, gdzie można skosztować wina przy obiedzie czy przekąsce.

 die Kneipe (di knaj-pe) (bar): to połączenie baru i restauracji, zwykle mało eleganckie.
Można zamówić drinka przy barze albo usiąść przy stoliku i zjeść posiłek.

 das Café (das ka-fej) (kawiarnia): może być najróżniejsza — od zwykłego coffee shopu po
bardzo wyrafinowany lokal. Miastem najbardziej znanym z kawiarnianej tradycji jest Wiedeń.

 der (Schnell)imbiss (der sznel-ym-bys) (bar szybkiej obsługi): można tu dostać różne
potrawy na wynos.

Dokonywanie rezerwacji
Podobnie jak w Polsce, osoba, która odbiera telefon w restauracji, zwykle przygotowana jest
na rezerwację stolika. Oczywiście rezerwacja nie zawsze jest konieczna i w tygodniu można dostać
stolik i bez niej, chyba że wybieramy się do eleganckiego lokalu albo takiego z ograniczoną liczbą
miejsc. Zdecydowanie warto jednak dokonać rezerwacji w weekend i wtedy, kiedy wybieramy
się do popularnego lokalu. Nie robi się rezerwacji w Kneipe czy w Gaststätte — tu panuje
zasada: kto pierwszy, ten lepszy.

Podczas dokonywania rezerwacji przydatne mogą być poniższe wyrażenia:

 Ich möchte gern einen Tisch reservieren / bestellen. (yś myś-te gern aj-nen tysz
re-zer-wi-ren / be-szte-len) (Chciałbym zarezerwować stolik.)

 Haben Sie um… Uhr einen Tisch frei? (habn zi um … ur aj-nen tysz fraj)
(Czy o godzinie… będzie wolny stolik?)

 Ich möchte gern einen Tisch für… Personen um… Uhr. (yś myś-te gern aj-nen tysz
fyr … per-zo-nen um … ur) (Chciałbym zarezerwować stolik dla … osób o godzinie …).

W celu podania szczegółów rezerwacji można dodać konkretny dzień tygodnia albo jedną
z poniższych fraz:

 heute Abend (hoj-te a-bent) (dziś wieczór)

 morgen Abend (morgn a-bent) (jutro wieczór)

 heute Mittag (hoj-te my-tak) (dziś w południe)

 morgen Mittag (morgn my-tak) (jutro w południe)
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Tak więc powiemy:

 Ich möchte gern für heute Abend einen Tisch reservieren. (yś myś-te gern fyr
hoj-te a-bent) (Chciałbym zarezerwować stolik na dziś wieczór.)

 Haben Sie morgen Mittag um… einen Tisch frei? (habn zi morgn my-tak um …)
(Czy znajdzie się wolny stolik na jutro w porze lunchu o…)

Pogawędka
Mike i jego koleżanka Ute chcieliby wybrać się do świetnej, nowo otwartej restauracji
Galleria. Mike dzwoni tam, by dokonać rezerwacji.

Restaurant: Restaurant Galleria.
re-sto-rą ga-le-ri-ja
Tu restauracja Galleria.

Mike: Guten Tag. Ich möchte gern einen Tisch für heute Abend bestellen.
gutn taak. yś myś-te gern aj-nen tysz fyr hoj-te a-bent be-szte-len
Dzień dobry. Chciałbym zarezerwować stolik na dziś wieczór.

Restaurant: Für wie viele Personen?
fyr wi-fi-le per-zo-nen
Na ile osób?

Mike: Zwei Personen bitte. Haben Sie um acht einen Tisch frei?
cwaj per-zo-nen by-te. habn zi um acht aj-nen tysz fraj
Dla dwóch osób. Czy mieliby Państwo wolny stolik o dwudziestej?

Restaurant: Tut mir leid, um acht Uhr ist alles ausgebucht. Sie können aber
um acht Uhr dreißig einen Tisch haben.
tut mir lajt, um acht ur yst a-les aus-ge-bucht. zi ke-nen a-ber um
acht ur draj-syś aj-nen tysz habn
Przykro mi, ale o dwudziestej wszystko jest zajęte. Mogę jednak
zarezerwować dla pana stolik na dwudziestą trzydzieści.

Mike: Acht Uhr dreißig wäre auch gut.
acht ur draj-syś wej-re auch gut
Dwudziesta trzydzieści też mi pasuje.

Restaurant: Und Ihr Name, bitte?
unt ir na-me, by-te
Mogę prosić pana nazwisko?

Mike: Evans.

Restaurant: Geht in Ordnung, ich habe für Sie reserviert.
gejt in ord-nunk, yś ha-be fyr zi re-zer-wirt
W porządku, rezerwacja dokonana.

Mike: Vielen Dank. Bis heute Abend.
fi-len dank. bys hoj-te a-bent
Dziękuję bardzo, do zobaczenia wieczorem.



84 Część II: Niemiecki w akcji                                                                                                           

Przy wspólnym stoliku
Spożywanie posiłku z innymi gośćmi przy jednym sto-
liku nie należy do rzadkości. Lokale bywają przepełnione,
a często zdarza się, że mają duże stoły. Jeśli przy Twoim
stole są wolne miejsca, ktoś może Cię zapytać: Ist hier
noch frei? (yst hir noch fraj) (Czy to miejsce jest wolne?)
albo Können wir uns dazu setzen? (ky-nen wir uns

da-cu ze-cen) (Czy możemy się dosiąść?). Jest to po-
wszechna praktyka i nie należy czuć się zobligowanym do
wszczęcia rozmowy z ludźmi, którzy się dosiedli. Niektó-
rym może przeszkadzać brak prywatności, ale jest to też
doskonała szansa, by poznać tamtejszych mieszkańców.

W powyższym dialogu Mike miał szczęście, że udało mu się dostać stolik, choć czasem można
usłyszeć następujące słowa:

Es tut mir leid. Wir sind völlig ausgebucht. (es tut mir lajt wir zynt fy-liś aus-ge-bucht)
(Przykro mi, ale mamy komplet.)

Jeśli pojawisz się w restauracji bez rezerwacji, możesz usłyszeć:

 In … Minuten wird ein Tisch frei. (in … mi-nu-tn wyrt ajn tysz fraj)
(Za … minut zwolni się jeden stolik.)

 Können Sie in … Minuten wiederkommen? (ky-nen zi in … mi-nu-tn wi-der-ko-men)
(Czy może Pan wrócić za … minut?)

Przybycie do lokalu i zajęcie miejsca
Po przybyciu do restauracji zajmujemy miejsce, Platz nehmen (plac nej-men), i otrzymujemy
Speisekarte (szpaj-ze-kar-te) (menu). Kelner, der Kellner (kel-ner), kieruje nas do stolika.

Pogawędka
Odkąd Mike zarezerwował stolik w restauracji Galleria, Mike i Ute nie mogli doczekać
się wyjścia. Przychodzą, kelner prowadzi ich do stolika.

Mike: Guten Abend. Mein Name ist Evans. Wir haben einen Tisch für
zwei Personen bestellt.
gutn a-bent. majn na-me yst evans. wir ha-ben aj-nen tysz fyr cwaj
per-zo-nen be-sztelt
Dobry wieczór. Moje nazwisko Evans. Mamy stolik na dwie osoby.

Kellner: Guten Abend. Bitte, nehmen Sie hier vorne Platz.
gutn a-bent. by-te, nej-men zi hir for-ne plac
Dobry wieczór. Zapraszam tutaj.

Ute: Könnten wir vielleicht den Tisch dort drüben am Fenster haben?
kyn-ten wir fi-lajśt dejn tysz dort dry-bn am fen-ster ha-ben
A czy moglibyśmy usiąść przy tamtym stoliku przy oknie?



                                                             Rozdział 5: Smacznego! Wizyta w restauracji i w sklepie 85

Kellner: Aber sicher, kein Problem. Setzen Sie sich. Ich bringe Ihnen
sofort die Speisekarte.
a-ber zi-cher, kajn pro-blejm. zecn zi sych. yś bryn-ge i-nen zo-fort di
szpaj-ze-kar-te
Ależ oczywiście, że tak. Proszę usiąść. Zaraz przyniosę kartę dań.

Słówka do zapamiętania
bringen bryngn przynosić

vielleicht fi-lajśt być może

hier vorne hir for-ne tutaj

dort drüben dort dry-bn tam

Setzen Sie sich! zecn zi zyś Proszę usiąść!

Tut mir leid! tut mir lajt Przykro mi.

In Ordnung! in ort-nung W porządku.

Rozszyfrowywanie menu
Teraz radosna część: podejmowanie decyzji, co zamówić do jedzenia. Oczywiście to, co znajduje
się w karcie, zależy od lokalu, w którym przebywasz.

Jeśli wybierzesz restaurację francuską, hiszpańską lub chińską, menu może być w danym
języku z niemieckim tłumaczeniem poniżej oryginalnej nazwy dania. W niektórych lokalach
możesz trafić na tłumaczenie na język angielski.

Kolejne podrozdziały poświęcone są posiłkom popularnym na obszarze niemieckojęzycznym.
Nie mówią one nic o lokalnej kuchni, która różni się w zależności od regionu. Warto wiedzieć,
że wiele regionów ma własne przysmaki. Na przykład pewnych dań typowych dla Bawarii czy
południowych Niemiec na pewno nie zamówisz w północnej części kraju.

Śniadanie
Następujące produkty mogą być podawane zum Frühstück (cum fry-sztyk) (na śniadanie):

 das Brot (das brot) (chleb)

 das Brötchen (das bry-tśen) (bułka)

 der Toast (der tost) (grzanka)

 der Aufschnitt (der ałf-sznyt) (wędlina i ser)

 die Butter (di bu-ter) (masło)

 die Cerealien (di ce-re-a-lien) (płatki do mleka)
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 das Müsli (das mys-li) (musli)

 die Milch (di mylś) (mleko)

 der Saft (der zaft) (sok)

 die Wurst (di wurst) (kiełbasa)

 das Ei (das aj) (jajko)

 das Spiegelei (das szpi-gel-aj) (jajko sadzone)

 die Rühreier (di ryr-a-jer) (jajecznica)

W Niemczech bardzo popularne na śniadanie są bułki, jednak podaje się wszystkie rodzaje
pieczywa, jak też rogaliki francuskie. Powszechnie je się na śniadanie cuts, a jeśli zamówisz
jajko, nie zaznaczając, czy chcesz sadzone czy jajecznicę, otrzymasz ugotowane na miękko
i podane w kieliszku.

Przystawki
Oto najpopularniejsze Vorspeisen (for-szpaj-zen) (przystawki):

 Gemischter Salat (ge-misz-ter za-lat) (zestaw sałatek)

 Grüner Salat (gry-ner za-lat) (sałata zielona)

 Melone mit Schinken (me-lo-ne myt szin-ken) (melon z szynką)

 Meeresfrüchtschensalat mit Toastecken (me-res-frycht-chen myt tost-ekn)
(sałatka z owoców morza z grzankami)

Zupy
W karcie dań mogą pojawić się następujące Suppen (zu-pen) (zupy):

 Tomatensuppe (to-ma-tn-zu-pe) (zupa pomidorowa)

 Bohnensuppe (bo-nen-zu-pe) (zupa fasolowa)

 Ochsenschwanzsuppe (ok-sen-szwanc-zu-pe) (zupa ogonowa)

 Französische Zwiebelsuppe (fran-cy-zi-sze cwi-bel-zu-pe) (francuska zupa cebulowa)

Dania główne
Hauptspeisen (hałpt-szpaj-zen) (dania główne) są tak samo zróżnicowane jak w każdej innej
kulturze; oto, co możesz znaleźć w niemieckiej karcie:

 Kalbsleber mit Kartoffelpüree (kalps-lej-ber myt kar-tofl-py-rej) (wątróbka cielęca z puree
ziemniaczanym)

 Frischer Spargel mit Kalbsschnitzel oder Räucherschinken (fry-szer szpar-gel myt kalps-
szny-cel o-der roj-cher szyn-ken) (świeże szparagi ze sznyclem cielęcym lub szynką wędzoną)

 Rindersteak mit Pommes Frites und gemischtem Gemüse (ryn-der-stejk myt pom
fryt unt ge-mysz-tem ge-my-ye) (befsztyk z frytkami i bukietem surówek)
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 Lammkotellett nach Art des Hauses (lam-ko-te-let nach art des hau-zes)
(domowe kotlety jagnięce)

 Hühnerfrikassee mit Butterreis (hy-ner-fry-ka-sej myt bu-ter-reis) (potrawka z kurczaka
z ryżem duszonym w maśle)

 Lachs an Safransoße mit Spinat und Salzkartoffeln (laks an zaf-ran-zo-se myt szpi-nat
unt zalc-kar-tofln) (łosoś w sosie szafranowym ze szpinakiem i solonymi ziemniakami)

 Fisch des Tages (fysz des ta-ges) (ryba dnia)

Dodatki
Czasami do dania głównego można zamówić Beilagen (baj-la-gen) (dodatki):

 Butterbohnen (bu-ter-bo-nen) (fasolka szparagowa z masłem)

 Gurkensalat (gur-ken-za-lat) (mizeria)

 Bratkartoffeln (brat-kar-tofln) (smażone ziemniaki)

Desery
Niemieckie restauracje oferują duży wybór dań zum Nachtisch (cum nach-tîsz) (na deser),
na przykład:

 Frischer Obstsalat (fry-szer obst-za-lat) (sałatka owocowa)

 Apfelstrudel (apfel-sztru-del) (strucla jabłkowa)

 Gemischtes Eis mit Sahne (ge-mysz-tes ajs myt za-ne) (lody wielosmakowe z bitą śmietaną)

 Rote Grütze mit Vanillesoße (ro-te gry-ce myt wa-ny-le-zo-se) (kisiel z czerwonych
owoców z sosem waniliowym)

Napoje
Kiedy zechcesz zamówić Wasser (wa-ser) (wodę), pamiętaj, że masz do wyboru wodę gazowaną
lub niegazowaną, tj. ein Wasser mit Kohlensäure (ajn wa-ser myt ko-len-soj-re) (woda
gazowana) lub ein Wasser ohne Kohlensäure (ajn wa-ser o-ne ko-len-soj-re) (woda
niegazowana). Jeśli poprosisz kelnera o Mineralwasser (mi-ne-ral-wa-ser) (wodę mineralną),
zwykle otrzymasz wodę gazowaną.

Wino zwykle podaje się w butelce — die Flasche (di fla-sze) — lub kieliszku — das Glas
(das glas), czasem również w karafce — die Karaffe (di ka-ra-fe).

Poniższa lista obejmuje kilka najbardziej popularnych napojów, Getränke (ge-tren-ke), które
można znaleźć w menu:

 das Bier (das bir) (piwo)

 das Export (das eksport) / das Kölsch (das kylsz) (mniej gorzkie piwo leżakowane)

 das Bier vom Fass (das bir fom fas) (piwo z beczki)

 das Pils / Pilsener (das pyls / pylze-ner) (gorzkie piwo leżakowane)

 das Altbier (das alt-bir) (piwo ciemne)
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 Wein (wajn) (wino)

 der Weißwein (der wajs-wajn) (wino białe)

 der Rotwein (der rot-wajn) (wino czerwone)

 der Tafelwein (der tafl-wajn) (wino stołowe o najniższej jakości)

 der Kaffee (der ka-feej) (kawa)

 der Tee (der teej) (herbata)

Składanie zamówienia
Podobnie jak w języku polskim, posiłek po niemiecku można zamówić na wiele sposobów.
Na szczęście wyrażenia te nie są skomplikowane i przydadzą się do zamówienia wszystkiego
— od posiłku po napój, jak również umożliwią dokonanie zakupów w sklepie:

 Ich hätte gern… (yś he-te gern) (Poproszę…)

 Für mich bitte… (fyr mych by-te) (Dla mnie proszę…)

 Ich möchte gern… (yś myś-te gern) (Poproszę…)

Jeśli jesteś odważny, możesz zapytać kelnera:

Können Sie etwas empfehlen? (ke-nen zi et-was em-pfej-len) (Czy może pan coś polecić?)

Przygotuj się, że zaleje Cię potokiem słów, wymieniając potrawy, których nazw pewnie nigdy
przedtem nie słyszałeś. By uniknąć nieporozumienia, podsuń kelnerowi kartę dań.

Stosowanie trybu przypuszczającego
Przyjrzyj się formom czasownikowym hätte, könnte i würde, które pojawiły się w poprzednim
podrozdziale. Skąd się wzięły i jaka jest ich rola?

Tryb przypuszczający służy do wyrażania życzeń i rozkazów w sposób grzeczny. Przyjrzyjmy
się teraz poszczególnym formom:

Ich hätte (yś he-te) (Chciałbym) pochodzi od czasownika haben (ha-bn) (mieć).

Forma Ich würde (yś wyr-de) (Chciałbym) pochodzi od czasownika werden (wer-den)
(stawać się) i wymaga dopełnienia odpowiednim czasownikiem w bezokoliczniku:

Ich würde essen. (yś wyr-de esn) (Chciałbym (coś) zjeść.)

Ich würde gern haben. (yś wyr-de gern ha-ben) (Chciałbym mieć.)

Forma Ich könnte (yś kyn-te) (Mógłbym) pochodzi od czasownika können (ky-nen)
(mieć możliwość). Könnte wymaga konstrukcji podobnej do würde:

Ich könnte essen. (yś kyn-te esn). (Zjadłbym.)
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Pogawędka
Mike i Ute przeanalizowali kartę dań. Kelner wraca, by przyjąć ich zamówienie.

Kellner: Darf ich Ihnen etwas zu trinken bringen?
darf yś i-nen et-was cu tryn-ken bryngn
Czy podać państwu coś do picia?

Mike: Ja, bitte. Ich möchte gern ein Glas Bier.
ja, by-te. yś myś-te gern ajn glas bir
Tak, poproszę kufel piwa.

Kellner: Pils oder Export?
pilz oder eksport
Pilzner czy export?

Mike: Export, bitte.
eksport, by-te
Poproszę export.

Kellner: Ein Export. Und was darf für Sie sein?
ajn eksport. unt was darf fyr zi zajn?
A co dla pani?

Ute: Ich hätte gern ein Glas Rotwein.
yś he-te gern ajn glas rot-wajn
Poproszę kieliszek czerwonego wina.

Stosowanie czasowników modalnych
Czy chciałbyś dowiedzieć się czegoś więcej o formach czasowników, które występują we
frazach: Darf ich...? / Ich möchte...? Proszę bardzo: czasowniki te pozwalają na określenie
czynności wyrażonej innym czasownikiem (dlatego nazywa się je czasownikami posiłkowymi).

Forma czasownika Ich darf (yś darf) (wolno mi) pochodzi od czasownika dürfen (dyrfn)
(mieć pozwolenie):

 Ich darf Bier trinken. (yś darf bir tryn-ken) (Wolno mi pić piwo.)

 Darf ich Wein trinken? (darf yś wajn tryn-ken) (Czy mogę napić się wina?)

 Dürfen wir rauchen? (dyrfn wir rau-chen) (Czy wolno nam palić?)

Forma Ich möchte (yś myś-te) (Chciałbym) pochodzi od czasownika mögen (my-gen) (lubić):

 Ich möchte Wein trinken. (yś myś-te wajn tryn-ken) (Chciałabym napić się wina.)

 Möchten Sie Wein trinken? (myś-ten zi wajn tryn-ken) (Czy chciałby pan napić się wina?)

By wyrazić to, że się coś lubi, można użyć czasownika mögen:

 Ich mag Wein. (yś mak wajn) (Lubię wino.)

 Wir mögen Wein. (wir my-gen wajn) (Lubimy wino.)
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Palenie
W niektórych państwach europejskich obowiązuje cał-
kowity zakaz palenia w barach i restauracjach. Niemcy
również próbowały wprowadzić ten zakaz w swoim kraju,
jednak został on częściowo uchylony przez Trybunał

Konstytucyjny. Obecnie w większości niemieckich lan-
dów można palić w mniejszych barach i w wydzielonych
pomieszczeniach większych lokali restauracyjnych

Zamawianie czegoś specjalnego
Poniższe frazy mogą przydać się do zamówienia czegoś niecodziennego:

 Haben Sie vegetarische Gerichte? (habn zi we-ge-ta-ry-sze ge-rych-te)
(Czy mają państwo potrawy wegetariańskie?)

 Ich kann nicht essen, was … enthält (yś kann nyśt esn, was … ent-helt)
(Nie mogę jeść niczego, co zawiera …)

 Haben Sie Gerichte für Diabetiker? (habn zi ge-rych-te fyr dia-be-ti-ker)
(Czy mają państwo potrawy dla cukrzyków?)

 Haben Sie Kinderportionen? (habn zi kin-der-por-cjo-nen)
(Czy macie państwo porcje dla dzieci?)

Odpowiedzi na pytanie:
„Jak panu smakowało?”
Po posiłku kelner zwyczajowo pyta:

Hat es Ihnen geschmeckt? (hat es i-nen ge-szmekt) (Czy smakował panu posiłek?)

Miejmy nadzieję, że możesz odpowiedzieć twierdząco z użyciem poniższych zwrotów:

 danke, gut (dan-ke, gut) (dziękuję, był dobry)

 sehr gut (zer gut) (bardzo dobry)

 ausgezeichnet (aus-ge-cajch-net) (wyśmienity)

Płacenie rachunku
Pod koniec posiłku kelner może zadać następujące pytanie, by zakończyć posiłek i wysondować,
czy jesteś gotowy na przyjęcie rachunku:

Sonst noch etwas? (zonst noch et-was) (Czy życzy pan sobie coś
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Jak podać?
Jeśli zamawiasz mięso, na przykład stek, kelner może
zadać Ci pytanie: Wie hätten Sie das Steak gern? (wi
hetn zi das stek gern) (Jak przygotować stek?) Na pytanie
to możesz odpowiedzieć następująco:

 englisch (eng-lysz) (krwisty)
 medium (me-djum) (średnio wysmażony)
 durchgebraten (durch-ge-bra-ten) (dobrze wysmażony)

Jeśli nie masz ochoty już niczego zamawiać, przyszedł czas na zapłacenie die Rechnung
(di rech-nung) (rachunku). Oto, jak możesz o niego poprosić:

 Ich möchte bezahlen. (yś myś-te be-ca-len) (Chciałbym zapłacić.)

 Die Rechnung, bitte. (di rech-nung by-te) (Rachunek proszę.)

Możecie zapłacić wspólnie: Alles zusammen, bitte (a-les cu-za-men, by-te) (Zapłacimy
wspólnie) — lub osobno: Wir möchten getrennt zahlen (wir myś-ten ge-trent ca-len)
(Chcielibyśmy zapłacić oddzielnie).

W niektórych restauracjach w Niemczech, zwłaszcza tych o wyższym standardzie, można płacić
kartą kredytową — die Kreditkarte (di kre-dit-kar-te). W takim wypadku znaczek na drzwiach
informuje, które karty są akceptowane. Jeśli to dla Ciebie ważne, szukaj takich znaczków.

Jeśli potrzebujesz Quittung (kwi-tung) (paragon) dla celów podatkowych lub innych, po
prostu poinformuj o tym kelnera:

Und eine Quittung, bitte. (unt aj-ne kwi-tung, by-te). (I jeszcze poproszę paragon.)

Pogawędka
Mike i Ute są zachwyceni posiłkiem. Chcą zapłacić i zamierzają dać kelnerowi napiwek.

Mike: Die Rechnung, bitte.
di rech-nung, by-te
Poproszę rachunek.

Kellner: Sofort. Das macht 42 Euro 80.
zo-fort. das macht cwaj unt fiir-cyś oj-ro acht-cyś
Już się robi. To będzie 42 euro 80.

Mike kładzie na stole 45 euro.

Mike: Stimmt so.
sztymt zo
Reszty nie trzeba.

Kellner: Vielen Dank.
fi-len dank
Dziękuję bardzo.

Mike: Bitte, bitte.
by-te, by-te
Proszę bardzo.
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Dawanie napiwku
Dziwisz się, dlaczego kelner każe na siebie i na rachunek
czekać całą wieczność? W Niemczech musisz poprosić
o rachunek. Gdyby kelner położył rachunek na stole bez
Twojej prośby, zostałoby to uznane za niegrzeczne i obraź-
liwe. W lokalach o luźnej atmosferze, takich jak Kneipe,
wystarczy dać znać kelnerowi, a rachunek można uiścić

bezpośrednio przy stoliku. W Niemczech kelnerzy otrzy-
mują wypłatę i nie żyją z napiwków. Jeśli płacisz kelne-
rowi przy stoliku, najlepiej powiększyć sumę o 8 – 10%.
Wyrażenie: Stimmt so (sztîmt zo) (Reszty nie trzeba) to
znak dla kelnera, że suma dodana do rachunku to napiwek.

Słówka do zapamiętania
bezahlen be-ca-len zapłacić

die Kreditkarte di kre-dit-kar-te karta kredytowa

die Quittung di kwi-tung paragon

in bar bezahlen in bar be-ca-len płacić gotówką

die Rechnung di rech-nung rachunek

Stimmt so! sztymt zo Reszty nie trzeba.

Bitte, bitte. by-te, by-te Proszę bardzo.

Zakupy spożywcze
Czasem nie masz ochoty na jedzenie na mieście i chciałbyś samodzielnie coś ugotować.
Przede wszystkim musisz wiedzieć, dokąd chcesz pójść i co kupić.

Oto lista sklepów, gdzie kupisz artykuły spożywcze, oraz lista tych artykułów:

 das Lebensmittelgeschäft (das lej-bens-my-tel-ge-szeft) (sklep spożywczy)

 der Supermarkt (der zu-per-markt) (supermarket)

 der Markt (der markt) (targ)

 die Metzgerei (di mec-ge-raj) (sklep mięsny)

 die Bäckerei (di be-ke-raj) (piekarnia)

 die Weinhandlung (di wajn-hand-lung) (sklep z winami)

 die Backwaren (di bak-wa-ren) (piekarnia)

 das Gebäck (das ge-bek) (pieczywo)
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 das Gemüse (das ge-my-ze) (warzywa)

 der Fisch (der fysz) (ryba)

 das Fleisch (das flajsz) (mięso)

 das Obst (das obst) (owoce)

 die Spirituosen (di szpi-ri-tu-o-zen) (alkohole)

Artykuły spożywcze
W poszczególnych sklepach znajdziesz następujące artykuły:

 das Brot (das brot) (chleb)

 das Brötchen (das bryt-sien) (bułka)

 das Schwarzbrot (das szwarc-brot) (ciemny chleb)

 das Weißbrot (das weis-brot) (biały chleb)

 der Kuchen (der ku-chen) (ciasto)

 die Torte (di tor-te) (tort)

 die Butter (di bu-ter) (masło)

 der Käse (der kej-ze) (ser żółty)

 die Milch (di mylś) (mleko)

 die Sahne (di za-ne) (śmietana)

 die Flunder (diet flun-der) (flądra)

 der Kabeljau (der ka-bel-jał) (dorsz)

 die Krabben (di kra-ben) (krewetki)

 der Krebs (der krebs) (rak)

 die Muschel (di mu-szel) (małż)

 der Tunfisch (der tun-fysz) (tuńczyk)

 der Apfel (der apfl) (jabłko)

 die Banane (di ba-na-ne) (banan)

 die Birne (di byr-ne) (gruszka)

 die Erdbeere (di ert-bej-re) (truskawka)

 die Orange (di o-ran-że) (pomarańcza)

 die Bratwurst (di brat-wurst) (smażona kiełbasa)

 das Rindfleisch (das rynt-flajsz) (wołowina)

 der Schinken (der schyn-ken) (szynka)

 das Schweinfleisch (das szwajn-flajsz) (wieprzowina)

 der Speck (der szpek) (boczek)
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 die Wurst (di wurst) (kiełbasa)

 das Hähnchen (das hen-chen) (kurczak)

 die Bohne (di bo-ne) (fasola)

 der Brokkoli (der bro-ko-li) (brokuł)

 die Erbse (di erb-ze) (groch)

 die Gurke (di gur-ke) (ogórek)

 die Kartoffel (di kar-tofl) (ziemniak)

 der Kohl (der kol) (kapusta)

 der Kopfsalat (der kopf-za-lat) (sałata)

 die Möhre (di my-re) (marchew)

 das Paprika (das pap-ri-ka) (papryka)

 der Pilz (der pylc) (grzyb)

 der Reis (der rajs) (ryż)

 der Salat (der za-lat) (sałatka)

 das Sauerkraut (das zauer-krałt) (kiszona kapusta)

 der Spinat (der szpi-nat) (szpinak)

 die Tomate (di to-ma-te) (pomidor)

 die Zucchini (di cu-ki-ni) (cukinia)

 die Zwiebel (di cwi-bel) (cebula)

Jeśli wybierzesz się na zakupy do supermarketu, poznasz podejście Niemców do recyklingu.
W Niemczech, podobnie jak już w niektórych sklepach w Polsce, nie dostaje się za darmo
siatek plastikowych. Nie wyrzucaj zakupionej siatki albo przynieś swoją; to oszczędność
pieniędzy przy kolejnych zakupach!

Miary i wagi
Na targu czy w supermarkecie pytamy o produkt tak samo jak w restauracji:

Ich hätte gern… (yś he-te gern) (Poproszę…)

Na końcu dodajemy nazwę tego, co chcemy kupić, z wykorzystaniem na przykład następujących
miar i wag:

 ein / zwei Kilo (ajn / cwaj ki-lo) (jeden / dwa kilogramy)

 ein / zwei Pfund (ajn / cwaj pfunt) (jeden / dwa funty)

 ein / einhundert Gramm (ajn / ein-hun-dert gram) (jeden / sto gram)

 ein / zwei Stück (ajn / cwaj sztyk) (jedną / dwie sztuki)

 eine Scheibe / zwei Scheiben (aj-ne szaj-be / cwaj szaj-ben) (jedna kromka / dwie kromki)
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By powiedzieć dokładnie, czego sobie życzysz, postaw odpowiednie słowo na końcu frazy.
Na przykład jeśli chcesz kupić kilogram jabłek, powiedz:

Ich hätte gern ein Kilo Äpfel. (yś he-te gern ajn ki-lo epfl) (Poproszę kilogram jabłek.)

Pogawędka
Frau Bauer wszystkie warzywa i owoce kupuje na targu. Dziś potrzebuje jabłek
i pomidorów. Podchodzi do straganu, na którym kupowała już wcześniej:

Sprzedawczyni: Guten Tag. Was darf es sein?
gutn tak. was darf es sajn
Dzień dobry. Co podać?

Frau Bauer: Ein Kilo Äpfel und ein Pfund Tomaten.
ajn ki-lo epfl unt ajn pfunt to-ma-ten
Kilo jabłek i funt pomidorów.

Sprzedawczyni: Sonst noch etwas?
zonst noch et-was
Coś jeszcze?

Frau Bauer: Danke, das ist alles.
dan-ke, das yst a-les
To wszystko, dziękuję.

Następnie Frau Bauer przechodzi do straganu z nabiałem i wędliną.

Frau Bauer: Ich hätte gern etwas von dem Gouda.
yś he-te gern et-was fon dejm gou-da
Poproszę trochę goudy.

Sprzedawczyni: Wie viel hätten Sie denn gern?
wi fil hetn zi den gern
Ile?

Frau Bauer: Zweihundert Gramm, bitte.
cwaj-hun-dert gram, by-te
Poproszę dwadzieścia deko.

Sprzedawczyni: Sonst noch etwas?
zonst noch et-was
Coś jeszcze?

Frau Bauer: Nein, danke. Das wär’s.
najn, dan-ke. das wejrs
Nie, dziękuję. To wszystko.
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Słówka do zapamiętania
das Kilo das ki-lo kilogram

das Pfund das pfund funt

das Gramm das gram gram

wie viel wi fil ile (niepoliczalne)

wie viele wi fi-le ile (policzalne)

Das wär’s. das wejrs To wszystko.

Was darf es sein? was darf es sajn Co podać?

Sonst noch etwas? zonst noch et-was Coś jeszcze?
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Gierki językowe

Jesteś w restauracji. Właśnie zamówiłeś szklankę wody, filiżankę kawy, zupę, sałatkę, stek i puree
ziemniaczane na lunch. Podpisz wszystko, co znajduje się na stole, z użyciem rodzajników
określonych der, die, das, by upewnić się, że kelner niczego nie przeoczył.

A. ______________________________________

B. ______________________________________

C. ______________________________________

D. ______________________________________

E. ______________________________________

F. ______________________________________

G. ______________________________________

H. ______________________________________

I. ______________________________________

J. ______________________________________




