Godziny po niemiecku można podać według 24- albo 12-godzinnego systemu.
System 24-godzinny używa się w języku oficjalnym, a 12-godzinnym w języku
potocznym.
Jednostki czasu
die Uhr – zegar, godzina
„die Uhr” używamy jedynie w momencie kiedy podajemy dokładną godzinę
zegarową np. jest godzina czwarta
die Stunde (f.) – godzina, godzina lekcyjna, lekcja
die Stunde używamy kiedy chcemy określić trwanie czasu w godzinach, np. dziś
byłam w szkole 4 godziny, wracam za dwie godziny itp.
eine halbe Stunde– pół godziny
die Minute – minuta
die Minuten – minuty
die Sekunde – sekunda
die Sekunden – sekundy
spät – późno
Pytanie o godzinę
O godzinę po niemiecku można zapytać na dwa sposoby:
Wie spät ist es?
Wie viel Uhr ist es?
Na pytanie o godzinę mona odpowiedzieć używając schematu:
Es ist _____Uhr.
(Jest godzina _____ )
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Aby odpowiedzieć na pytanie o czas, potrzebna jest ci znajomość liczebników
głównych.
Na przykład:
10:00 – Es ist zehn / zweiundzwanzig Uhr
12:00 – Es ist zwölf Uhr
20:00 – Es ist acht / zwanzig
A dlaczego raz jest „acht”, a raz „zwanzig”? Dwie wersje są poprawne – jedna jest
nieoficjalna, a druga oficjalna.
Ten podział na podawanie godzin w sposób oficjalny i nieoficjalny ma również
wpływ na to, jak podaje się godziny z minutami.
Podanie czasu oficjalnie
Podanie godziny po niemiecku w sposób oficjalny jest bardzo prosty.
Obowiązuje 24 system godzinowy i podajemy godzinę według schematu:
Es ist + (godzina) + Uhr + (minuty)
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siebzehn Uhr fünfundzwanzig
zehn Uhr fünfzehn
sechzehn Uhr fünf
einundzwanzig Uhr dreißig

Podanie czasu nieoficjalnie
W języku potocznym podajemy godziny w systemie 12 godzinnym,
czyli nieoficjalnym. To znaczy, że godzina 23:00 jest godziną 11:00.
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„nach” – „po”
Wszystkie godziny w pierwszej połowie, czyli na przykład 13:00 – 13:30 podaje
się według schematu:
(minuty) + nach + (godzina)
fünf nach…– pięć po …
fünf nach halb zehn…– pięć po wpół do dziesiątej
zehn nach…– dziesięć po …
Viertel nach…– kwadrans po …
zwanzig nach…– dwadzieścia po …
Na przykład:
 13:15 – Es ist fünfzehn nach eins
 13:05 – Es ist fünf nach eins
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„vor” – „przed”
Wszystkie godziny w drugiej połowie, czyli na przykład 13:30 – 14:00 podaje się
według schematu:
(minuty) + vor + (godzina)
fünf vor…– za pięć …
fünf vor halb– za pięć wpół do …
Viertel vor…– kwadrans przed …
Na przykład:
 13:45 – Es ist Viertel vor zwei
 17:55 – Es ist fünf vor sechs
„wpół do”
halb …– wpół do …
halb sieben…– wpół do siódmej …
Wszystkie „wpół do” godziny podaje się tak:
 13:30 – Es ist halb zwei
 15:30 – Es ist halb vier
 19:30 – Es ist halb acht
„pory dnia”
Żeby uniknąć nieporozumień czy chodzi nam o 13:00 po południu, czy może
o 1:00 w nocy zapamiętaj pory dnia:
 abends - wieczorem
 morgens - rano
 vormittags - przed południem
 nachmittags - po południu
Na przykład:
 „Wir treffen uns um 11 Uhr abends.”
 „Wir kommen um 11 Uhr vormittags.”
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Kwadransy
Jeżeli zapytasz kogoś na ulicy o godzinę, jest bardzo prawdopodobne, że usłyszysz
słowo „Viertel”, oznacza ono „kwadrans”, a słowo jest bardzo często używane przy
podawaniu godziny w sposób nieoficjalny.
Viertel vor… – kwadrans przed
Viertel nach… – kwadrans po
Na przykład:
 15:15 – Es ist Viertel nach drei
 18:15 – Es ist Viertel nach sechs
A jak powiedzieć w sposób potoczny 19:45?
Tutaj również użyjesz słowa „Viertel” i masz dwie możliwości.
Albo używając „drei Viertel” :
 19:45 – Es ist drei Viertel acht
 21:45 – Es ist drei Viertel zehn

Albo używając „Viertel vor”:
 19:45 – Es ist Viertel vor acht
 21:45 – Es ist Viertel vor zehn

Pamiętaj:
Podając czas w zdaniach mówimy: Es ist … - Jest …
WERSJA OFICJALNA:
Es ist zehn Uhr fünfundvierzig. Jest dziesiąta pięćdziesiąt pięć.
WERSJA NIEOFICJALNA:
Es ist fünf vor zehn. Jest za pięć dziesiąta.
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