
Kierunek: Opiekun medyczny Oddział: Semestr I 

Imię i nazwisko prowadzącego: Adrian Sarnowski 

Przedmiot: Język niemiecki w opiece medycznej 

1. Blok tematyczny obejmujący 1,5 godz zajęć (2 godziny lekcyjne):

Blok tematyczny 1: Poszykiwanie pracy i środowisko pracy 

2 . Tematy zgodne z rozkładem materiału: 

1. Poszukiwanie pracy – pisanie życiorysu, listu motywacyjnego oraz rozmowa kwalifikacyjna
2. Pierwszy dzień w pracy - przedstawianie się, zwroty grzecznościowe oraz obowiązki opiekuna medycznego

3. Treści do przeczytania:

Blok tematyczny 1: Poszykiwanie pracy i środowisko pracy 

Buchstaben und Aussprache 

[ä / ae] – „e”   Männer [Mener] [ö / oe] – „y” Öl [Yl] [ß / ss] – „s” Hass [Has]  
[ü / ue] – „iu“   über [iuber]  [s] – „z”   Sabine [Zabine]  [z] – „c”   März [Merc]       
[ie] – „i”   Miete [Mite] [ei] – „aj“   mein [majn] [eu] – „oj“   neu [noj]     
[äu] – „oj“   äußern [ojsern]  [sch] – „sz“   schön [szyn]  [sp] – „szp“   Spaß [Szpas]
[st] – „szt“   Stunde [Sztunde] [tsch] – „cz“   Deutsch [Dojcz] [tz] – „c“   jetz [jec]
[h] – nieme po samogłoskach   nehmen [nejmen], Strahl [sztraal] [ck] – „c” Rücken [Ruiken] 
[ch] – po samogłoskach (a, o, u, au) brzmi jak polskie „ch” (np. w wyrazie „kochać”)   auch [auch] 
[ch] – po spółgłoskach (l, r, m, n, -chen), e, i, ei, ai, eu, ö, ä, ü, äu) zbliżone do polskiego „ś”   ich [iś] 

Grußformeln Gruß- und 
Abschiedformeln 

Abschiedformeln Andere Wendungen 

(Guten) Morgen! 
(Guten) Tag! 
Guten Abend! 
Herzlich Willkommen! 
Grüß dich, Michael! 
Hallo, Peter! 
Wie geht`s? – Danke, gut. Und dir? 
Mahlzeit!  
Moin!  
Servus! 

Grüß Gott! Gute Nacht 
Auf Wiedersehen!  
Tschüs!  
Dann tschüs, mach`s gut! 
Bis später /bald /gleich /morgen! 
Dann, bis Sonntag! 
Schönes Wochenende! 
(Einen) schönen Tag/Abend! 
Herzliche Grüße! 

Danke schön! 
Bitte schön! 
Entschuldigung! 



 
 

 

Grammatik 
 

Bezokolicznik czasowników w języku niemieckim kończy się najczęściej na „-en” np. gehen (iść, chodzić), 
rzadziej na „-n” np. wandern (wędrować), bewundern (dziwić się), klingeln (brzmieć, dzwonić). 
 
Odmiana mocna czasowników:          np. haben (mieć)     ale:  sein  (być) 
 

ich                        habe  bin                                        wir            haben  sind 
du                         hast   bist                                       ihr             habt   seid 
er / sie / es            hat   ist                                         Sie / sie      haben  sind 
 
Odmiana słaba czasownika:               np. wohnen = wohn + en (mieszkać)       ale:  klingeln  (brzmieć, 
dzwonić) 
 

ich                       wohn – e      kingle                                     wir            wohn – en      klingeln 
du                        wohn – st    klingelst                                 ihr              wohn – t        klingelt 
er /sie / es            wohn – t      klingelt                                  Sie / sie      wohn – en      klingeln 
 
Po końcówkach czasowników: „-chn“ (rechnen), „-d“ (reden), „-t“ (antworten), „-tm” (atmen), „-ffn” 
(öffnen) między rdzeniem a końcówką czasownika w 2. i 3. os. l. poj. oraz 2. os. l. mn. Między rdzeniem 
czasownika,        a jego końcówką występuje dodatkowo litera „e”. 
 

Odmiana mocna czasowników:              np. reden = red + en (gadać) 
 

ich                    rede                                                  wir                                       reden 
du                     red-e-st                                             ihr                                       red-e-t 
er / sie / es        red-e-t                                              Sie / sie                                reden 
 
 



Po końcówkach czasowników: „-tz“(putzen), „-ß“ (heißen), „-s“ (reisen),”-z” (tanzen) w 2. i 3. os. l. poj. 
oraz       2. os. l. mn. do rdzenia czasownika dodajemy tylko końcówkę „-t”. 
 

Odmiana mocna czasowników:              np. putzen = putz + en (czyścić) 
 

ich                    putze                                                   wir                                      putzen 
du                     putzt                                                   ihr                                       putzt 
er / sie / es        putzt                                                   Sie / sie                                putzen 
 
Odmiana mieszana czasownika:               np. waschen = wasch + en (myć, prać) a -> ä 
 

ich                       wasch – e                                           wir              wasch – en  
du                        wäsch – st                                         ihr               wasch – t  
er /sie / es            wäsch – t                                          Sie / sie        wasch – en 
 
Inne czasowniki mieszane to np.: nehmen (e->i, h->m) (brać), sehen (e->ie) (widzieć) 
 

W języku niemieckim (tak jak w polskim) istnieje grupa tzw. czasowników rozdzielnie złożonych. Czasowniki 
takie składają się z przedrostka i rdzenia czasownika np.: herkommen (pochodzić), aufstehen (wstawać), 
abholen (odebrać), anrufen (dzwonić), aussehen (wyglądać), zunehmen (przytyć), teilnehmen (brać udział), 
mitgehen (iść z kimś).  
Rdzeń czasownika odmienia się przez osoby, a przyrostek czasownika wędruje na koniec zdania w formie 
nieodmiennej. 
 

Schemat odmiany czasownika:               np. aussehen = seh + en … aus (wyglądać) a -> ä 
 

ich                       sehe – e …. aus                                        wir             seh – en …. aus  
du                        sieh – st …. aus                                       ihr              seh – t …. aus 
er /sie / es            sieh – t …. aus                                        Sie / sie       seh – en …. aus 
 
Przykład użycia: Ich sehe heute wirklich gut aus. Du nimmst am Kongress teil. Sie ruft mich an. 
 
W języku niemieckim (tak jak w polskim) istnieje grupa tzw. czasowników zwrotnych, do których należą m.in.: 
sich waschen, sich anziehen, sich ausziehen 
Odmiana mocna czasowników:               np. sich waschen = sich wasch + en (myć się) a -> ä 
 
ich                       wasche mich                                          wir             waschen uns 
du                        wäschst dich                                         ihr              wascht euch 
er /sie / es            wäscht sich                                           Sie / sie      waschen sich 
 

 nehmen bekommen reisen arbeiten studieren 
ich      
du      
er / sie / es      
wir      
ihr      
Sie / sie      

 
 

 haben abholen sich waschen sein wechseln 
ich      
du      
er / sie / es      
wir      
ihr      
Sie / sie      

 
 
 
 
 
 
 
 



1) Zdania twierdzące/oznajmujące 
 

Ich bin mediyinische Betreuerin.                                Jestem opiekunką medyczną. 
Wir kommen aus Polen.                                             Pochodzimy z Polski. 
Sie sprechen Deutsch.                                                Oni / one / Państwo mówią po niemiecku. 
Sie wohnt in der Niemierzyńska-Straße.                    Ona mieszka na ul. Niemierzyńskiej. 
 

2) Zdania pytające 
 

Sind Sie Frau Beier?                                                   Czy jest Pani Panią Beier? 
Kommen Sie aus England?                                        Czy pochodzi Pan(i) / Państwo z Angli? 
Wie ist dein Name?                                                     Jakie jest twoje imię? 
Wo wohnst du?                                                          Gdzie mieszkasz? 
 
 

 
 

Zadanie domowe 
 
Utwórz po 6 zdań oznajmujących i pytających (używając „szyku przestawnego” oraz pytajników) dla 
każdej z form adresatywnych / form zwracania się wybierając po jednym z czasowników z różnych grup 
gramatycznych. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzupenij luki wyrayami z tabelki: 

Vorstellungsgespräch   genau   arbeite   uns   Stelle   verdienen   Ausbildung 

 

 

 

 

Praca kontrolna 

 



4. Zadania do samodzielnego opracowania:  

Przeczytać i rozwiązać ww. zadania oraz z pomocą tłumacza google (www.google.pl) sprawdzić 

tłumaczenie i wymowę słów. 

 

Jako pracę kontrolną napisać odręcznie życiorys (CV) po niemiecku. 
 

5. Test sprawdzający + odpowiedzi: 

Test 

Wskaż poprawną odpowiedź: 

1. Wie heißen Sie? 

a) Ich bin Jola  b) Ich bin Ingenieur  c) Ich bin Deutsche 
 

2. „Guten Abend“ bedeutet:  

a) dobry wieczór  b) dzień dobry  c) dobranoc 
 

3. „Medizinische Betreuerin“ bedeutet:  

a) pielęgniarka medyczna  b) opiekunka medyczna  c) żadna odpowiedź 
 

4. Odpowiedź na pytanie „Haben Sie Erfahrung im Bereich der Büroarbeit?“ to: 

a) Ja, ich kenne mich mit Patientendaten – Software aus. 

b) Ja, ich habe Bauchschmerzen. 

c) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa 
 

5. Uzupełnienie luki w zdaniu „Ich komme ______ der Ukraine.” to: 

a) in  b) von  c) aus 

 

Odpowiedzi: 

1. a 
2. a 
3. b 
4. a 
5. c 

 

http://www.google.pl/


Kierunek: Opiekun medyczny Oddział: Semestr I 

Imię i nazwisko prowadzącego: Adrian Sarnowski 

Przedmiot: Język niemiecki w opiece medycznej 

1. Blok tematyczny obejmujący 1,5 godz zajęć (2 godziny lekcyjne):

Blok tematyczny 2: Życie i opieka podopiecznych 

2 . Tematy zgodne z rozkładem materiału: 

1. Planowanie opieki
2. Życie codzienne podopiecznej

3. Treści do przeczytania:

Blok tematyczny 2: Życie i opieka podopiecznych 

Uzupenij luki wyrayami z tabelki: 

Sorgen   Pflegedienst   Hüfte   ist   aufräumen   Tut   gern 



 
 

 
 

 
 



4. Zadania do samodzielnego opracowania:  

Przeczytać i rozwiązać zadania oraz z pomocą tłumacza google (www.google.pl) sprawdzić tłumaczenie i 

wymowę słów. 

 

5. Test sprawdzający + odpowiedzi: 

Test 

Wskaż poprawną odpowiedź: 

1. Odpowiedź na pytanie: Wie geht es Ihnen? 

a) Ich habe zwei Kinder   b) Danke, es geht mir gut  c) Auto geht schnell 
 

2. „Hüfte“ bedeutet:  

a) brzuch  b) biodro  c) noga 
 

3. Do kategorii „opieka medyczna“ pasują:  

a) Verband  b) Wunsch  c) Haushalt 
 

4. Tłumaczenie zdania „Sie brauchen Hilfe bei den täglichen Verrichtungen.“ to: 

a) Pan potrzebuje pomocy w codziennych czynnościach. 

b) Pani potrzebuje pomocy w codziennych kłopotach. 

c) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa 
 

5. Uzupełnienie luki w zdaniu „Er hat Probleme ______ Bewegen“ to: 

a) mit  b) aus  c) beim 

 

Odpowiedzi: 

1. b 
2. b 
3. a 
4. a 
5. c 

 

 

http://www.google.pl/


Kierunek: Opiekun medyczny Oddział: Semestr I 

Imię i nazwisko prowadzącego: Adrian Sarnowski 

Przedmiot: Język niemiecki w opiece medycznej 

1. Blok tematyczny obejmujący 1,5 godz zajęć (2 godziny lekcyjne):

Blok tematyczny 3: Anatomia człowieka i higiena pacjenta 

2 . Tematy zgodne z rozkładem materiału: 

1. Anatomia człowieka - poznawanie części ciała
2. Higiena pacjenta i środki higieniczne

3. Treści do przeczytania:

Blok tematyczny 3: Anatomia człowieka i higiena pacjenta 



 

 
 
 

       
 

       
 
 
 
 



 

 



 

 

 
 
 

 
 



 

 



4. Zadania do samodzielnego opracowania:  

Przeczytać i rozwiązać zadania oraz z pomocą tłumacza google (www.google.pl) sprawdzić tłumaczenie i 

wymowę słów. 
 

5. Test sprawdzający + odpowiedzi: 

Test 

Wskaż poprawną odpowiedź: 

1. Was passt zum Wort „Körperteile“ nicht? 

a) Krampfadern  b) Wäsche  c) Kopf 
 

2. „Verletzungen“ bedeutet:  

a) ostateczność  b) kłopoty  c) urazy 
 

3. Tłumaczenie „Mam problemy z sercem.“ jest prawidłowe dla odpowiedzi: 

a) Ich habe Herzschmerzen.  

b) Ich habe Herzbeschwerden.  

c) Er hat Herzprobleme. 
 

4. Tłumaczenie „Ich muss schlafen gehen“ to: 

a) Muszę iść spać. 

b) Muszę spać. 

c) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa 
 

5. Uzupełnienie luki w zdaniu to: 

a) Haare b) Kissen c) Seife 

 

Odpowiedzi: 

1. b 
2. c 
3. b 
4. a 
5. c 

 

http://www.google.pl/
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