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A
abbrechen [ˈapˌbʁɛçn̩] |  przerwać

ablehnen |  odrzucać 

Ahnung haben |  pot. mieć pojęcie

alleine |  pot. samemu 

allein |  sam 

allerdings |  jednak

allerdings |  niemniej jednak

allerlei |  rozmaity

aller Zeiten |  wszech czasów 

alles Dinge, die …  |  wszystko to, co …

alltäglich [alˈtɛːklɪç] |  codzienny 

als etw. fungieren |  sprawować 

jakąś funkcję 

als sonst |  niż zazwyczaj 

an den Haaren herbeigezogen sein  

|  pot. być wyssanym z palca

an der frischen Luft |  na świeżym 

powietrzu 

an etw. arbeiten |  pracować  

nad czymś 

an etw. denken |  myśleć o czymś 

an etw. Gefallen finden |  znaleźć 

w czymś upodobanie 

an etw. leiden |  cierpieć na coś

an etw. sparen |  oszczędzać  

na czymś 

Anfahrtskosten (Pl.) |  koszty dojazdu

anfeuern |  kibicować

angesehen |  ceniony

an jdn. glauben |  wierzyć w kogoś 

an jeder Ecke |  pot. na każdym rogu

ankurbeln |  napędzać

anpassen |  dopasować

Anscheinend nicht! |  Jak widać nie!

anschmeißen [ˈanˌʃmaɪs̯n̩] |  pot. 

odpalić, uruchomić 

anspruchsvoll |  wymagający 

anstatt [anˈʃtat] |  zamiast

ansteuern |  obrać kurs

anstrengend |  wyczerpujący 

anziehen [ˈanˌt͡siːən] |  przyciągać 

Arbeitsbedingungen (Pl.) 

[ˈaʁbaɪt̯͡sbəˌdɪŋʊŋən] |   warunki pracy

atemberaubend |  zapierający dech  

w piersiach

aufbauend |  krzepiący

auf Dauer |  na dłuższą metę

auf den ersten Blick |  na pierwszy 

rzut oka

auf der Suche nach etw. sein 

|  poszukiwać czegoś 

auf diese Weise |  w ten sposób

aufeinander abgestimmt sein |  być 

zgranym ze sobą 

auferlegen |  nakładać 

auf etw. achten |  zwracać na coś 

uwagę

auf etw. ankommen |  zależeć  

od czegoś 

auf etw. hinarbeiten |  pracować  

na coś, przygotowywać się do czegoś 

auf etw. scharf sein |  pot. mieć  

na coś chrapkę 

auf etw. setzen |  pot. stawiać na coś, 

obstawiać coś 

auf etw. stoßen [ˈʃtoːsn̩] |  natknąć się 

na coś 

auf etw. umsteigen |  przestawić się 

na coś

auf etw. verzichten [fɛɐ̯ˈt͡sɪçtn̩] 

|  rezygnować z czegoś 

auf etw. zählen |  liczyć na coś 

auffallen |  rzucać się w oczy

aufgrund |  na podstawie

aufhören [ˈaʊ̯fˌhøːʁən] |  przestawać 

auf jdn. hören |  słuchać kogoś 

auf jdn. rechnen [ˈʁɛçnən] |  liczyć  

na kogoś  

auf jeden Fall |  z pewnością 

auf lange Sicht |  na dłuższą metę

aufpassen |  uważać 

auf seine Kosten kommen |  pot. 

wyjść na swoje 

auftreten |  występować 

aufwachsen [ˈaʊ̯fˌvaksn̩] |  dorastać 

aus der Luft gegriffen sein |  pot. być 

wyssanym z palca

aus diesem Grund |  z tego powodu
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aus etw. hervorgehen [hɛɐ̯ˈfoːɐ̯ˌɡeːən] 

|  wynikać z czegoś 

ausführen [ˈaʊ̯sˌfyːʁən] |  wykonywać 

Ausgaben (Pl.) |  wydatki

ausgebildet |  wykształcony 

ausgebrannt |  pot. wypalony 

ausharren |  wytrwać

ausleihen |  wypożyczyć

ausreichend [ˈaʊ̯sˌʁaɪç̯n̩t] 

|  wystarczająco 

ausschließen [ˈaʊ̯sˌʃliːsn̩] |  wykluczać

ausschließlich [ˈaʊ̯sʃliːslɪç] |  wyłącznie 

aussehen |  wyglądać 

ausstoßen [ˈaʊ̯sˌʃtoːsn̩] |  wydzielać

auszeichnen [ˈaʊ̯sˌt͡saɪç̯nən] 

|  cechować, charakteryzować 

ausüben [ˈaʊ̯sˌʔyːbn̩] |  praktykować, 

wykonywać

außerdem [ˈaʊ̯sɐdeːm] |  poza tym 

B
bedacht |  rozważny

bedauern |  żałować 

bedenken |  pamiętać, uwzględnić

bedeuten |  oznaczać, znaczyć 

bedürfen |  potrzebować 

beeinträchtigen [bəˈʔaɪn̯ˌtʁɛçtɪɡn̩] 

|  mieć negatywny wpływ

begabt |  uzdolniony 

begeistern |  zachwycać 

begreifen |  pojmować

begutachten |  oceniać

behaupten |  twierdzić

beibehalten |  zachować

bei näherer Betrachtung |   

po bliższym przyjrzeniu się

beklemmend wirken |  działać 

przygnębiająco

bekommen |  otrzymać

beliebt |  lubiany 

belohnen [bəˈloːnən] |  nagradzać 

bemerkbar |  zauważalny

benötigen [bəˈnøːtɪɡn̩] |  potrzebować 

bequem [bəˈkveːm] |  wygodnie,  

wygodny

bereits |  już

beruhigen [bəˈʁuːɪɡn̩] |  uspokajać 

berühmt [bəˈʁyːmt] |  sławny 

berühren [bəˈʁyːʁən] |  poruszać 

beschaulich [bəˈʃaʊ̯lɪç] |  kameralny, 

spokojny

beschildern [bəˈʃɪldɐn] |  oznakować 

beschließen [bəˈʃliːsn̩] |  postanowić 

beschreiben |  opisywać 

beschwatzen [bəˈʃvat͡sn̩] |  pot. 

zagadywać

Beschwerden (Pl.) [bəˈʃveːɐ̯dn̩] |  med. 

dolegliwości

beschäftigen [bəˈʃɛftɪɡn̩] |   zatrudniać

besonders |  szczególnie 

besorgniserregend |  niepokojący

besprechen [bəˈʃpʁɛçn̩] |  omawiać 

bestehen bleiben |  trwać, pozostać

bestmöglich [bɛstˈmøːklɪç] |  możliwie 

jak najlepiej 

bestätigen [bəˈʃtɛːtɪɡn̩] |  potwierdzać

besuchen |  uczęszczać 

betonen |  podkreślać

betreiben |  uprawiać, praktykować

beträchtlich [bəˈtʁɛçtlɪç] |  pokaźny

bewahren [bəˈvaːʁən] |  ochronić,  

uchować, zachować 

beweisen |  udowodnić 

bewusstlos |  nieprzytomny 

bezahlt [bəˈt͡saːlt] |  płatny

bezaubernd [bəˈt͡saʊ̯bɐnt] |  czarujący

bezeichnen [bəˈt͡saɪç̯nən] |  określać 

bezüglich [bəˈt͡syːklɪç] |  odnośnie 

bieten |  oferować

bilden |  tworzyć 

bis ins späte Früjahr |  do późnej 

wiosny

bleiben |  pozostawać 

blutige Anfänger |  pot. osoby 

całkiem początkujące, żółtodzioby 

brauchen |  potrzebować 

buchen |  zarezerwować

bundesweit |  w całych Niemczech

bzw. (beziehungsweise) 

[bəˈt͡siːʊŋsˌvaɪz̯ə] |  względnie 
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D
DACH-Länder (Pl.) |  pot. kraje 

niemieckojęzyczne (Niemcy, Austria, 

Szwajcaria)

dafür |  pot. za to 

Da hast du Recht. |  W tej kwestii 

masz rację. 

daheim bleiben |  zostanie w domu 

da ist der Wurm drin |  pot. tu jest 

pies pogrzebany, coś tu nie gra 

Damit ist es aber nicht getan. |   

Na tym jednak nie koniec. 

dankbar |  wdzięczny 

darstellen |  przedstawiać 

darüber hinaus [daˌʁyːbɐ hɪˈnaʊ̯s] 

|  ponadto 

dauerhaft |  na stałe

dauerhaft |  trwały 

dauern |  trwać 

Dem ist hinzuzufügen, dass … |   

Należy dodać, że …

den Anschluss an etw. verlieren |   

pot. stracić z czymś kontakt 

den Eindruck gewinnen |  odnieść 

wrażenie 

den Rücken kehren |  odwrócić się, 

zostawić w tyle

divers |  rozmaity, różnorodny 

dortig |  tamtejszy 

draußen [ˈdʁaʊ̯sən] |  na dworze 

drehen [ˈdʁeːən] |  kręcić

dreimal wöchentlich |  trzy razy  

w tygodniu 

drohen [ˈdʁoːən] |  grozić

dumpf |  przytłumiony 

durchführen |  przeprowadzać

durchschnittlich |  przeciętny 

durchtrainiert |  wysportowany 

dutzende (Pl.) [ˈdʊt͡sn̩də] |  pot. 

dziesiątki

dünn [dʏn] |  chudy 

düster |  mroczny

................................................................

NEUTRUM

(das) Hessen [ˈhɛsn̩] |  geogr. Hesja 

(kraj związkowy w zachodniej części 

Niemiec)

(das) Mecklenburg Vorpommern |   

geogr. Meklemburgia-Pomorze 

Przednie (kraj związkowy Niemiec,  

w północno-wschodniej części kraju, 

ze stolicą w Schwerinie)

(das) Rheinland Pfalz [ˌʁaɪn̯lantˈp͡falt͡s] 

|  geogr. Nadrenia-Palatynat 

(kraj związkowy w południowo-

zachodnich Niemczech)

(das) Sachsen Anhalt [ˌzaksn̩ˈʔanhalt] 

|  geogr. Saksonia-Anhalt (kraj 

związkowy w Niemczech, ze stolicą  

w Magdeburgu) 

(das) Österreich [ˈøːstəʁaɪç̯] |  geogr. 

Austria 

das/der Flair [flɛːɐ̯] |  aura, magia, 

atmosfera 

das Abenteuer |  przygoda

das Abitur |  matura 

das Angebot |  oferta

das Arbeiten von zu Hause aus |   

praca zdalna, wykonywana z domu

das Auge, -n |   oko 

das Aushängeschild |  wizytówka

das Bein, -e |  noga 

das Bergdorf, -dörfer |  górska wioska

das Bierchen [ˈbiːɐ̯çən] |  piwko 

das Blattgemüse, - [ˈblatɡəˌmyːzə] |   

warzywo liściaste

das Buchenholz [ˈbuːxn̩ˌhɔlt͡s] |   

buczyna, drewno bukowe 

das Bundesland, -länder |  admin. 

kraj związkowy, land 

das Bundesland |  admin. kraj 

związkowy, land 

das Dasein |  byt 

das Debüt [deˈbyː] |  debiut 

das Drittel |  jedna trzecia
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das Durchhaltevermögen 

[ˈdʊʁçhaltəfɛɐ̯ˌmøːɡn̩] |  siła przetrwania

das Einkommen |  dochód

das Ergebnis, -se |  wynik, rezultat, 

przeżycie 

das Ersatzprodukt, -e 

[ɛɐ̯ˈzat͡sˌpʁoˈdʊkt] |  produkt zastępczy

das Fazit [ˈfaːt͡sɪt] |  wniosek

das Fernsehen |  telewizja 

das Feuer |  ogień

das Fitnesswissen |  wiedza  

o fitnessie 

das Fleisch [flaɪʃ̯] |  mięso

das fragende Fürwort |  ling. zaimek 

pytający 

das Fürwort, -wörter |  ling. zaimek 

das Geburtsdatum |  data urodzenia 

das Gefühl [ɡəˈfyːl] |  poczucie 

das Geheimnis |  tajemnica

das Geklimper |  pot. brzdąkanie 

das Geld |  pieniądze 

das Gemüse |  warzywa

das Gerät, -e [ɡəˈʁɛːt] |  przyrząd, 

urządzenie, sprzęt 

das Gerücht, -e [ɡəˈʁʏçt] |  plotka 

das Geschehen |  wydarzenie 

das Gesicht [ɡəˈzɪçt] |  twarz, wizerunek 

das Gespräch [ɡəˈʃpʁɛːç] |  rozmowa

das Gewicht [ɡəˈvɪçt] |  waga, ciężar 

das Handtuch |  ręcznik 

das Herkunftsland |  kraj pochodzenia

das Hündchen [ˈhʏntçən] |  zdr. piesek 

das Interrogativadverb, -ien |  ling. 

przysłówek pytający 

das Intervalltraining, -s |   

sport. trening interwałowy 

das Jurastudium [ˈjuːʁaːˌʃtuːdiʊ̯m] |  

 studia prawnicze 

das Kaisergebirge |  dosł. góry 

cesarskie 

das Kanufahren |  sport. kajakarstwo

das Kinderturnen |  gimnastyka  

dla dzieci

das Kissen, - |  poduszka  

das Klavierspielen [klaˈviːɐ̯ˌʃpiːlən] |   

gra na pianinie 

das Klischee, -s [kliˈʃeː] |  stereotyp 

das Kochen |  gotowanie 

das Laut |  dźwięk 

das Leitmotiv [ˈlaɪt̯moˌtiːf] |  motyw  

przewodni  

das Literaturwerk |  dzieło literackie 

Das macht Sinn. |  pot. To ma sens. 

das Manko |  wada, minus

das Mannschaftsmitglied, -er 

[ˈmanʃaft͡s ˈmɪtˌɡliːt] |  członek drużyny 

das Medikament, -e |  lekarstwo

das Mitglied, -er |  członek

das Muss |  konieczność

das Mädel, -s |  pot. dziewczyna 

das Nachbardorf |  sąsiednia wioska 

das Nomen |  ling. rzeczownik 

das Personalpronomen |  ling. 

zaimek osobowy 

das Radfahren |  jazda na rowerze

das Rad neu erfinden |  pot. odkryć 

Amerykę 

das Reisen |  podróżowanie 

das Reiten |  jazda konna

das Rezept, -e [ʁeˈt͡sɛpt] |  przepis 

das Rindfleisch [ˈʁɪntˌflaɪʃ̯] |  wołowina

das Rodeln |  sport. jazda na sankach

das Schlaraffenland [ʃlaˈʁafn̩ˌlant] 

|  pot. kraina mlekiem i miodem 

płynąca, raj 

das Schlittenfahren [ˈʃlɪtn̩ˌfaːʁən] 

|  sport. jazda na sankach

das Schlittschuhlaufen [ˈʃlɪtˌʃuːˌˈlaʊ̯fn̩] 

|  sport. jazda na łyżwach

das Schlusslicht bilden |  pot. być  

na szarym końcu

das Schlüsselwort, -wörter [ˈʃlʏsl ̩̩ vɔʁt] 

|  pot. słowo kluczowe 

das Schuldgefühl, -e [ˈʃʊltɡəˌfyːl] 

|  poczucie winy 

das Seglen |  sport. żeglarstwo 

Das sehe ich ähnlich. |  Jestem  

podobnego zdania. 

das Skirennen [ʃiːʁɛnən] |  sport. 

wyścigi narciarskie 
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das Skispringen [ˈʃiːˌʃpʁɪŋən] |  sport. 

skoki narciarskie 

das Spiel [ʃpiːl] |  sport. mecz 

das Sportangebot |  oferta sportowa

das Sporttreiben |  uprawianie  sportu 

das Sprachspiel [ˈʃpʁaxˌʃpiːl] |  gra 

językowa 

das Spurenelement |  mikroelement

das Steckenpferd [ˈʃtɛkn̩ˌp͡feːɐ̯t] |  pot. 

konik, hobby

Das stimmt! |  Zgadza się! 

das Tempeh |  tempeh (tradycyjny 

składnik kuchni indonezyjskiej 

wytwarzany z ziaren soi 

poddawanych procesowi fermentacji)

das Tierfutter |  karma dla zwierząt

das Treibhausgas, -e |  gaz 

cieplarniany

das Turmspringen |  sport. skoki  

z wieży (do wody)

das tägliche Brot |  pot. chleb 

powszedni

das Umfeld |  środowisko, otoczenie 

das Umkrempeln |  pot. wywracanie 

do góry nogami 

das Unglück [ˈʊnˌɡlʏk] |  nieszczęście 

das Unternehmen, - [ʊntɐˈneːmən] |   

przedsiębiorstwo

das Verbot, -e |  zakaz

das Verbrechen [fɛɐ̯ˈbʁɛçn̩] |  zbrodnia 

das Vorbild |  wzór 

das Vorurteil, -e |  uprzedzenie

das Wertvolle |  to, co wartościowe 

das Wesen |  istota 

das Wintermärchen [ˈvɪntɐˌˈmɛːɐ̯çən] 

|  zimowa baśń (nawiązanie do satyry 

napisanej przez niemieckiego poetę 

Heinricha Heinego)

das Wortende |  koniec wyrazu 

das äußere Erscheinungsbild [ˈɔɪs̯əʁə 

ɛɐ̯ˈʃaɪn̯ʊŋsˌbɪlt] |  wygląd, wizerunek 

das Ölgemälde, - [ˈøːlɡəˌmɛːldə] 

|  obraz olejny

MASKULINUM

der Abenteuerfilm |  film przygodowy

der Alptraum |  koszmar, zmora 

der Anteil |  część, odsetek 

der Arbeitgeber |    pracodawca

der Arbeitnehmer |   pracownik

der Arbeitslose, -|  bezrobotny

der Arbeitsmarkt |  gosp. rynek pracy

der Arm, -e |  anat. ramię 

derartig |  takiego rodzaju 

der Ausbreitungsgrad |  stopień 

rozprzestrzeniania się

der Bademantel |  szlafrok

der Bauch |  anat. brzuch 

der Bauernhof, -höfe |  gospodarstwo 

rolne

der Begriff |  pojęcie 

der Bereich, -e [bəˈʁaɪç̯] |  obszar, 

dziedzina, sfera

der Bergrücken [ˈbɛʁkˌʁʏkŋ̍] |  grzbiet 

góry 

der Berg |  góra

der Berufseinstieg [bəˈʁuːfsˌˈaɪn̯ʃtiːk] 

|  wejście w życie zawodowe, 

rozpoczęcie kariery zawodowej 

der Beruf |  zawód 

der Bildschirm [ˈbɪltˌʃɪʁm] |  ekran

der Bildungsgrad |  stopień 

wykształcenia

der breite Fächer an Angeboten 

|  pot. szeroki wachlarz ofert

der Buchmacher, -|  bukmacher 

der Büroraum, -räume [byˈʁoːˌʁaʊ̯m] 

|  pomieszczenie biurowe

der Debütroman |  powieść 

debiutancka 

der Deutsche Olympische Sportbund 

|  sport. Niemiecki Olimpijski Związek 

Sportowy

der Diabetes |  med. cukrzyca 

der Dreh- und Angelpunkt |  pot. sedno

der Durchschnittsmensch 

[ˈdʊʁçʃnɪt͡sˌmɛnʃ] |  przeciętny  człowiek 

der Ehemann [ˈeːəˌman] |  mąż, 

małżonek 

der Ehrgeiz [ˈeːɐ̯ˌɡaɪt̯͡s] |  ambicja 
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der Einfluss |  wpływ

der eingeschlagene Weg |  obrana 

droga

der Erfolg, -e |  sukces 

der Ermittlungskommissar |  praw. 

komisarz śledczy 

der Erwachsene, -n [ɛɐ̯ˈvaksənə] 

|  osoba dorosła

der EU-Durchschnitt [eːˈʔuː ˈdʊʁçˌʃnɪt] 

|  średnia Unii Europejskiej

der Fachjargon [ˈfaxʒaʁˌɡɔŋ] |  żargon 

fachowy 

der Fall, Fälle |  przypadek, praw. 

sprawa, kazus 

der Faule, -n |  osoba leniwa 

der Feldsalat |  roszponka 

der Fernseher [ˈfɛʁnˌzeːɐ] |  telewizor 

der Fleck, -e |  plama

der Fleiß [flaɪs̯] |  pracowitość

der Forscher |  badacz 

der Fortbildungskurs, -e |  kurs 

dokształcający 

der Fotowettbewerb, -e |  konkurs 

fotograficzny 

der Freifahrtschein |  pot. przepustka 

der Freizeitsport [ˈfʁaɪt̯͡saɪt̯ˌˈʃpɔʁtʔ] 

|  sport rekreacyjny

der Freundeskreis |  grono, krąg 

przyjaciół

der Frischkäse [ˈfʁɪʃˌkɛːzə] |  ser 

biały (niepoddawany procesowi 

fermentacji) 

der Gaumen |  podniebienie

der Geburtsort |  miejsce urodzenia 

der Geist |  duch, umysł 

der Geschmack |  gust, upodobanie 

der Gipfel |  szczyt

der Großteil [ˈɡʁoːsˌtaɪl̯] |  większość

der Hauptprotagonist |  główny 

bohater 

der Himmel |  niebo 

der Hinweis, -e |  uwaga, wskazówka 

der Internetanschluss [ˈɪntɐnɛtˈanʃlʊs] 

|  inform. połączenie internetowe

der Jobverlust |  utrata pracy

der Jubel |  wiwaty, okrzyki radości 

der Kampfkurs, -e |  sport. kurs sztuk 

walki 

der Klavierunterricht [klaˈviːɐ̯ʔʊntɐˌʁɪçt] 

|  lekcja gry na pianinie 

der Kunde, -n |  klient 

der Körper [ˈkœʁpɐ] |  ciało 

der Körperkontakt |  kontakt fizyczny 

der Künstler [ˈkʏnstlɐ] |  artysta 

der Lackierer [lakiːʁə] |  lakiernik 

der Lebensabend |  pot. jesień życia

der Lebensinhalt |  sens, treść życia

der Lebenslauf |  życiorys 

der Leistungsdruck |  presja sukcesu 

der Leistungssportler [ˈlaɪs̯tʊŋsˌʃpɔʁtlɐ] 

|  sportowiec wyczynowy 

der Leistungssport |  sport 

wyczynowy 

der Liebling |  ulubieniec 

der Liegestütz [ˈliːɡəˌʃtʏt͡s] |  sport. 

pompka 

der Maler |  malarz 

der Mangel an etw. |  brak czegoś

der Mannschaftssport [ˈmanʃaft͡sˌʃpɔʁt] 

|  sport. sport zespołowy

der Medaillenspiegel [meˈdaljənˌʃpiːɡl]̩ 

|  sport. tabela, klasyfikacja 

medalowa

der Meinung sein |  być zdania 

der Mitarbeiter, -|  pracownik 

der Motivationsschub |  pot. dawka 

motywacji 

der Muskel, -n |  anat. mięsień 

der Muskelaufbau |  budowanie 

masy mięśniowej 

der Nachteil, -e |  wada

der NBA-Scorer, - |  sport. zdobywca 

punktów w NBA

der Nichtsporttreibende, - |  osoba 

nieuprawiająca sportu

der Oberkörper |  górna część ciała 

der Onlinedienst |  inform. platforma 

oferująca usługi online 
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der Pausenplausch [ˈpaʊ̯zn̩plaʊ̯ʃ] |  pot. 

pogawędka na przerwie

der Pfarrer [ˈp͡faʁɐ] |  rel. pastor 

der Platz [plat͡s] |  miejsce

der Po |  pot. pupa 

der Preis, -e |  cena

der Profi, -s |  profesjonalista 

der Rassenhass |  nienawiść rasowa

der Ratschlag [ˈʁaːtˌʃlaːk] |  rada 

der Rechner [ˈʁɛçnɐ] |  komputer

der Regen |  deszcz

der Reiz, -e [ʁaɪt̯͡s] |  bodziec 

der Rest |  reszta 

der Rettungsanker |  ostatnia deska 

ratunku

der Riesenslalom |  sport. slalom 

gigant

der Roman |  powieść

der Rücken, - [ˈʁʏkn̩] |  plecy 

der Sauerstofftransport 

[ˈzaʊ̯ɐʃtɔftʁansˌpɔʁt] |  med. transport  

tlenu w układzie  krwionośnym

der Schaden, Schäden |  szkoda 

der Schauplatz |  miejsce akcji

der Schlafanzug |  piżama

der Schlüssel [ˈʃlʏsl]̩ |  klucz

der Schulabschluss |  ukończenie 

szkoły

der Schützling, -e |  podopieczny 

der Segen |  błogosławieństwo

der Serienmörder |  seryjny morderca 

der Sieg, -e [ziːk] |  zwycięstwo 

der Sieger |  zwycięzca

der Sinn |  sens 

der Skifahrer [ˈʃiːˌfaːʁɐ] |  narciarz 

der Skilanglauf [ˈʃiːˌlaŋlaʊ̯f] |  sport. 

narciarstwo biegowe 

der Skipass, -pässe |  karnet 

narciarski

der Skispringer, -  [ˈʃiːˌʃpʁɪŋɐ] |  sport.  

skoczek narciarski 

der Skiverein |  związek narciarski

der Small-Talk |  ang. rozmowa  

na błahe tematy

der Spitzenreiter |  pot. numer jeden

der Spitzensport |  sport wyczynowy

der Sportbegeisterte, -n |  miłośnik, 

entuzjasta sportu 

der Sportmuffel [ˈʃpɔʁtʔˈmʊfl ̩ ] |  pot. 

osoba stroniąca od uprawiania 

sportu

der Spritverbrauch [ˈʃpʁɪtfɛɐ̯ˌbʁaʊ̯x] 

|  zużycie paliwa

der Sprung, Sprünge [ʃpʁʊŋ] |  skok 

der Sprössling, -e [ˈʃpʁœslɪŋ] |  pot. 

pociecha

der Staat [ʃtaːt] |  państwo 

der Standort [ˈʃtantˌʔɔʁt] |  lokalizacja

der Stau, -s [ʃtaʊ̯] |  pot. korek uliczny 

der Steckbrief [ˈʃtɛkˌbʁiːf] |  notka 

biograficzna 

der Stoffwechsel [ˈʃtɔfˌvɛksl]̩ |  med. 

przemiana materii 

der Stolz [ʃtɔlt͡s] |  chluba, duma

der Strand |  plaża 

der Streifen |  pot. film

der Stressfaktor |  czynnik stresu

der Stresspegel [ˈʃtʁɛspeːɡl]̩ |  poziom 

stresu

der Strom [ʃtʁoːm] |  prąd

der Stuhl [ʃtuːl] |  krzesło 

der Tagesskipass |  całodzienny 

karnet narciarski 

der Teil |  część 

der Teller |  talerz 

der Tisch |  stół

der Tod |  śmierć

der Traum |  marzenie

der Treffpunkt |  miejsce spotkań

der Täter [ˈtɛːtɐ] |  praw. sprawca 

der Umbruch |  przełom, rewolucja

der Umgang |  obchodzenie się

der Umweltschutz [ˈʊmvɛltˌʃʊt͡s] 

|  ochrona środowiska

der Unterricht [ˈʊntɐˌʁɪçt] |  lekcja

der Unterschied |  różnica 

der Verein, -e [fɛɐ̯ˈʔaɪn̯] |  klub, 

stowarzyszenie

der Verein [fɛɐ̯ˈʔaɪn̯] |  klub sportowy 
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der Vorschlag [ˈfoːɐ̯ˌʃlaːk] |  propozycja

der Vorteil, -e |  zaleta

der Vorzug, Vorzüge |  walor, zaleta 

der Wahrheit entsprechen |  być 

prawdą

der Wanderweg, -e |  szlak 

turystyczny 

der Wasser- und Flächenverbrauch 

|  zużycie wody i powierzchni

der Weg zurück [veːk t͡suˈʁʏk] |  droga 

powrotna 

der Weizen [ˈvaɪt̯͡sn̩] |  pszenica

der Weltmeister |  mistrz świata 

der Wettanbieter, -|   organizator 

zakładów  bukmacherskich 

der Wettkampf |  sport. zawody 

der Widerspruch, -sprüche 

[ˈviːdɐˌʃpʁʊx] |  sprzeczność

der Wille |  wola 

der Wind |  wiatr 

der Wirbel |  pot. zamęt, zamieszanie

der Wirtschaftszweig [ˈvɪʁtʃaft͡sˌt͡svaɪk̯] 

|  gosp. gałąź gospodarki

Der Zauberberg [ˈt͡saʊ̯bɐˌbɛʁk] |   

„Czarodziejska góra” (tytuł powieści 

niemieckiego pisarza Tomasza Manna)

der Zimt [t͡sɪmt] |  cynamon

der Zoll |  urząd celny

der Zuwachs [ˈt͡suːˌvaks] |  przyrost

der Österreicher |  Austriak 

FEMININUM

die Abschottung [ˈapˌʃɔtʊŋ] |  izolacja 

die Abwechslung [ˈapˌvɛkslʊŋ] |   

odmiana, urozmaicenie, óżnorodność

die Altersgrenze, -n |  granica wieku

die Anfälligkeit für etw. [ˈanˌfɛlɪçkaɪt̯] 

|  podatność na coś 

die Anordnung, -en |  nakaz

die Ansicht, -en [ˈanˌzɪçt] |  pogląd

die Anspannung |   napięcie 

die Anstellung |  posada

die Anwältin |  pani adwokat 

die Anzahl |  liczba

die Arbeitslosigkeit [ˈaʁbaɪt̯͡sloːzɪçkaɪt̯] 

|   bezrobocie

die Art |  rodzaj, sposób 

die Athletin [atˈleːtɪn] |  sport.  

zawodniczka 

die Aufgabe, -n |  zadanie 

die Auflistung |  lista, spis 

die Aufmerksamkeit widmen 

|  skupiać uwagę

die Aufteilung |  podział 

die Ausbildung |  nauka zawodu

die Ausdauer |  wytrwałość 

die Ausgabe |  wydanie 

die Ausrede, -n |  wymówka 

die Ausstattung |  wyposażenie

die Auswahl an etw. |  wybór czegoś 

die Auswirkung, -en |  skutek, 

następstwo 

die Beendigung |  zakończenie 

die Beere, -n [ˈbeːʁə] |  jagoda

die Behauptung |  teza, stwierdzenie

die Bekanntschaft, -en |  znajomość 

die Belastung |  obciążenie

die Bemühung, -en |  staranie, trud 

die Berufswelt |  środowisko 

zawodowe

die Bescheidenheit [bəˈʃaɪd̯n̩haɪt̯] 

|  skromność 

die Besonderheit |  cecha szczególna

die Besprechung |  omówienie 

die Betrachtungsweise |  sposób 

postrzegania

die Bevölkerung [bəˈfœlkəʁʊŋ] 

|  ludność, społeczeństwo

die Bewegung |  ruch 

die Bezugsperson, -en |  psych. 

autorytet, bliska osoba, którą darzy 

się szczególnym zaufaniem

die Bitte |  prośba 

die Blutbildung |  med. wytwarzanie, 

produkcja krwi 

die Brotzeit |  przekąska, lunch

die Bundeswehr |  wojsk. 

Bundeswehra (nazwa federalnych sił 

zbrojnych Niemiec) 

die Busfahrkarte |  bilet autobusowy



www.deutschaktuell.pl
103/2020

die Demut |  pokora 

die Eigenschaft, -en [ˈaɪɡ̯n̩ʃaft] 

|  właściwość, cecha 

die Eigenverantwortung |   

odpowiedzialność własna

die Einreise |  wjazd

die Einrichtung, -en |  placówka

die Einstellung |  nastawienie 

die Erde |  geogr. Ziemia

die Erfahrung |  doświadczenie 

die Erfüllung [ɛɐ̯ˈfʏlʊŋ] |  spełnienie 

die Erholungspause, -n |  przerwa  

na odpoczynek 

die Erholung |  wypoczynek 

die Erhöhung [ɛɐ̯ˈhøːʊŋ] 

|  podwyższenie 

die Erinnerung, -en |  wspomnienie 

die Ermordung |  morderstwo

die Ernährung |  odżywianie się 

die Ernährungsweise [ɛɐ̯ˈfaːʁʊŋsˌvaɪz̯ə] 

|  sposób odżywiania się

die Europameisterschaft |  sport. 

Mistrzostwa Europy 

die Fettleibigkeit |  med. otyłość 

die Fitnesswelt |  pot. świat fitnessu 

die Flasche [ˈflaʃə] |  butelka 

die Forschung, -en |  badanie

die Fragestellung |  stawianie pytań 

die Frauenleiche |  zwłoki kobiety 

die Freiheit |  wolność

die Freude |  radość 

die Gegend |  okolica 

die geistige Hygiene |  higiena 

psychiczna 

die Gelassenheit |  opanowanie 

die Gemüsesorte, -n |  rodzaj warzywa

die Gesundheit |  zdrowie 

die Grenze [ˈɡʁɛnt͡sə] |  granica 

die Größe [ˈɡʁøːsə] |  wzrost 

die Gründung |  założenie

die Halbasiatin |  pot. pół Azjatka 

die Hallenweltmeisterschaft |   

Halowe Mistrzostwa Świata

die Haltestelle |  przystanek 

(autobusowy, tramwajowy)

die Haltung, -en |  postawa

die Handlung |  akcja

die Handvoll |  garść 

die Hantel, -n |  sport. sztanga 

gimnastyczna, hantel

die Hautfarbe |  kolor skóry

die Haut |  skóra

die Herausforderung 

[hɛˈʁaʊ̯sˌfɔʁdəʁʊŋ] |  wyzwanie 

die Herstellung |  produkcja

die Hilfe |  pomoc 

die Häme [ˈhɛːmə] |  szyderstwo 

die Immunabwehr |  odporność 

die Juristin |  prawniczka 

die JWM (Junioren-

Weltmeisterschaft) |  sport. 

mistrzostwa świata juniorów  

die Kehrseite -n [ˈkeːɐ̯ˌzaɪt̯ə] |  pot. 

ciemna strona, wada 

die Kindheit |  dzieciństwo 

die Kita, -s |  świetlica z całodzienną 

opieką

die Kniebeuge, -n |  sport. przysiad 

die Kraftübung, -en |  sport. 

ćwiczenie siłowe 

die Kreideblässe [ˈkʁaɪd̯əˈblɛsə] |  pot. 

kredowa bladość

die Krimi-Reihe |  seria kryminałów 

die Kunst |  sztuka

die körperliche Ertüchtigung |   

aktywność fizyczna

die körperliche Verfassung |   

kondycja fizyczna 

die Körperstatur [ˈkœʁpɐˌʃtaˈtuːɐ̯] 

|  budowa ciała

die Küche [ˈkʏçə] |  kuchnia 

die Lagerbetreuerin |  opiekunka, 

wychowawczyni na obozie dla dzieci 

die Lage |  sytuacja

die Landschaft, -en |  krajobraz

die Landschaftsmalerei, -en 

|  malarstwo krajobrazowe

die Laufbahn |  kariera 
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die Lebensmittelallergie, -n |  med. 

alergia pokarmowa

die Lebensweise |  styl życia 

die Leber |  wątróbka

die Leichtathletik [ˈlaɪç̯tʔatˌleːtik] 

|  sport. lekkoatletyka 

die Leidenschaft [ˈlaɪd̯n̩ʃaft] |  pasja 

die Leistung |  osiągnięcie, wynik 

die Lust |  ochota 

die Mandelmilch [ˈmandlm̩ɪlç] |  mleko 

migdałowe 

die Mannschaft [ˈmanʃaft] |  drużyna 

die Maßnahme, -n [ˈmaːsˌnaːmə] 

|  środek zaradczy

die Mehrheit [ˈmeːɐ̯haɪt̯] |  większość

die meisten |  większość

die Menge, -n |  ilość

die Mitte |  połowa 

die Mondscheinfahrt, -en |  jazda  

w świetle księżyca

die Muskelgruppe, -n |  grupa 

mięśniowa 

die Muskelmasse |  masa mięśniowa 

die Muskelpartie |  partia mięśniowa 

die Möglichkeit, -en [ˈmøːklɪçkaɪt̯] 

|  możliwość 

die Möglichkeit, -en [ˈmøːklɪçkaɪt̯] 

|  możliwość, sposobność 

die Nachfrage |  popyt, 

zapotrzebowanie

die Nachwuchsförderung 

[ˈnaːxˌvuːksˈfœʁdəʁʊŋ] |  wspieranie 

młodego pokolenia

die Nahrungsmittelallergie, -n |   

med. alergia pokarmowa

die Nase vorne haben |  pot. mieć 

przewagę, być górą 

die Nationalmannschaft, -en 

[nat͡sio̯ˈnaːlˌmanʃaft] |  sport. drużyna 

narodowa 

die Nebensilbe, -n |  ling. sylaba 

słaba, nieakcentowana 

dienen |  służyć 

die Neuigkeit, -en [ˈnɔɪɪ̯çkaɪt̯] 

|  nowinka

die Niederlage, -n |  porażka 

die Nordsee |  geogr. Morze Północne 

die Notlösung |  rozwiązanie 

awaryjne

die offiziellen Wertungen |  oficjalne 

wyniki 

die offiziellen Zahlen |  oficjalne wyniki 

die Ortschaft, -en |  miejscowość

die Parkplatzsuche |  szukanie 

miejsca parkingowego 

die Pension, -en |  pensjonat 

die Persönlichkeit |  osobowość 

die Pflanze, -n [ˈp͡flant͡sə] |  roślina

die Pflicht, -en [p͡flɪçt] |  obowiązek 

die Piste, -n |  stok

die Pleitewelle |  pot. fala 

bankructwa

die Politikwissenschaftlerin 

[poliˈtɪkˈvɪsn̩ʃaftləʁɪn] |  politolożka 

die Prise [ˈpʁiːzə] |  szczypta

die Quarantäne |  kwarantanna 

Die Rede ist von … |  Mowa jest o …

die Reduktionssilbe, -n |  ling. 

sylaba posiadająca nieakcentowaną 

samogłoskę redukcyjną lub w ogóle 

nieposiadająca samogłoski,  

lecz zgłoskotwórczą spółgłoskę 

die Ruhe [ˈʁuːə] |  spokój 

die Runde machen |  pot. obiegać, 

krążyć

die Räumlichkeit, -en [ˈʁɔɪm̯lɪçkaɪt̯] 

|  pomieszczenie

die Sache selbst in die Hand nehmen 

|  pot. wziąć sprawy w swoje ręce 

die Sache |  rzecz

die Sachlage |  stan rzeczy

die Saison [zɛˈzɔ̃ː] |  sezon 

die Schale |  obierka

die Schanze [ˈʃant͡sə] |  sport. skocznia 

narciarska 

die Schattenseite, -n [ˈʃatn̩ˌzaɪt̯ə] 

|  pot. ciemna strona 

die Schattenseite, -n [ˈʃatn̩ˌzaɪt̯ə] 

|  pot. ciemna strona, wada
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die Schlappheit [ˈʃlaphaɪt̯] |  osłabienie, 

ospałość,  zmęczenie

die Schneekönigin [ʃneːkøːnɪɡɪn] 

|  królowa śniegu (nawiązanie  

do baśni Hansa Christiana 

Andersena) 

die Schuld |  wina

die Selbstverpflegung |  wyżywienie 

we własnym zakresie 

die Seltenheit [ˈzɛltn̩haɪt̯] |  rzadkość 

die Seuche [ˈzɔɪç̯ə] |  zaraza 

die SFWM (Skiflug-

Weltmeisterschaft) |  sport. 

mistrzostwa świata w lotach 

die Silbermedaille [ˈzɪlbɐmeˌdaljə] 

|  srebrny medal 

die Sitzgymnastik [ˈzɪt͡sˌɡʏmˈnastɪk] 

|  gimnastyka na siedząco

die Sorge, -n |  zmartwienie

die Spalte [ˈʃpaltə] |  dział, rubryka 

die Speise, -n [ˈʃpaɪz̯ə] |  potrawa 

die Sportbranche [ʃpɔʁtbʁɑ̃ːʃə] 

|  branża sportowa 

die Sprachecke [ˈʃpʁaːxˈɛkə] |  pot. 

kącik językowy 

die Sprachwissenschaft 

[ˈʃpʁaːxvɪsn̩ˌʃaft] |  językoznawstwo 

die Spur, -en [ʃpuːɐ̯] |  trop, poszlaka, 

ślad 

die Sternstunde, -n [ˈʃtɛʁnˌʃtʊndə] 

|  pot. szczęśliwe chwile, pomyślny 

okres w życiu 

die Strecke [ˈʃtʁɛkə] |  trasa

die Stromrechnung [ˈʃtʁoːmˌʁɛçnʊŋ] 

|  rachunek za prąd

die Studie [ˈstʊdɪjɛ] |  badanie

die Stufe [ˈʃtuːfə] |  poziom 

die Tatsache |  fakt 

die Trainingseinheit, -en |  jednostka 

treningowa 

die Trainingseinheit, -en |  sport. 

jednostka treningowa 

die Turnerin |  sport. gimnastyczka 

die Tätigkeit, -en [ˈtɛːtɪçkaɪt̯] |  czynność

die Umfrage, -n |  ankieta 

die Umgebung |  otoczenie

die Unterkunft, Unterkünfte |  nocleg, 

zakwaterowanie 

die Unterstützung |  wsparcie 

die Verbreitung [fɛɐ̯ˈbʁaɪt̯ʊŋ] 

|  rozpowszechnianie

die Verfilmung |  ekranizacja 

die Verkörperung |  uosobienie

die Verletzung, -en |  kontuzja 

die Veränderung, -en |  zmiana 

die Voraussetzung, -en |  warunek 

die Vorentscheidung [ˈfoːɐ̯ʔɛntˌʃaɪd̯ʊŋ] 

|  decyzja wstępna 

die Vorliebe, -n |  upodobanie 

die Vorstellung |  wyobrażenie

die Wahl [vaːl] |  wybór

die Wahrheit [ˈvaːɐ̯haɪt̯] |  prawda

die Wahrscheinlichkeit |   

prawdopodobieństwo 

die Wanderung, -en |  wędrówka

die Wand |  ściana 

die Wasserrechnung |  rachunek  

za wodę 

die Welt |  świat 

die Wendung, -en |  zwrot językowy 

die Wirklichkeit |  rzeczywistość

die Wirkung |  działanie

die WM (Weltmeisterschaft) |  sport. 

mistrzostwa świata 

die Wohnung |  mieszkanie  

die Wortart |  ling. część mowy 

die Zeitschrift |  czasopismo 

die Zielstrebigkeit |  świadome, 

wytrwałe dążenie  do celu 

die Zivilisationskrankheit, -en |   

med. choroba cywilizacyjna 

die Zukunft [ˈt͡suːˌkʊnft] |  przyszłość 

die Übernachtung |  nocleg

die Überzeugung |  przekonanie

die Übung, -en [ˈyːbʊŋ] |  ćwiczenie 

E
ebenfalls [ˈeːbn̩ˌfals] |  także 

echt [ɛçt] |  prawdziwy
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egal |  obojętnie 

ehe [ˈeːə] |  zanim 

ehrgeizig [ˈeːɐ̯ˌɡaɪt̯͡sɪç] |  ambitny 

ehrlich [ˈeːɐ̯lɪç] |  szczery, szczerze 

eh |  pot. i tak

eigentlich |  właściwie, właściwy 

ein bisschen [aɪn̯ ˈbɪsçən] |  pot. 

troszeczkę, troszkę 

eindeutig |  jednoznaczny

eindämmen [ˈaɪn̯ˌdɛmən] |  ograniczyć

eine Abkürzung nehmen |   

pot. iść na skróty 

einen Besucheranstrum erleben |   

pot. przeżywać turystyczne oblężenie

einer Sache abgeneigt sein |  być  

do czegoś nieprzychylnie nastawionym 

einer Sache auf den Grund gehen |   

pot. przyglądać się jakiejś sprawie, 

gruntownie coś badać

einer Sache Aufmerksamkeit 

schenken |  poświęcać czemuś uwagę 

einer Sache ausgesetzt sein |  być  

na coś narażonym 

einer Sache nachgehen |   

praktykować coś

ein fast offener Zentralvokal |   

ling. samogłoska prawie otwarta 

centralna 

ein ganz neues Licht auf etw. werfen 

|  pot. pokazać coś w zupełnie 

nowym świetle

eingefleischt [ˈaɪn̯ɡəˌflaɪʃ̯t] |  zagorzały

einigermaßen [ˈaɪn̯ɪɡɐˌmaːsn̩] 

|  poniekąd, do pewnego stopnia 

einleiten |  wprowadzać 

Ein letztes Mal! |  Ostatni raz!  

ein richtiger Profi |  pot. prawdziwy 

profesjonalista (zawodowiec)

einsparen |  zaoszczędzić

einst |  dawniej, kiedyś 

ein Stück weit |  w pewnym stopniu

ein Zehntel |  jedna dziesiąta

einzig [ˈaɪn̯t͡sɪç] |  jedyny

einzigartig [ˈaɪn̯t͡sɪçˌʔaːɐ̯tɪç] |  jedyny 

w swoim rodzaju, wyjątkowy

eisenhaltig [ˈaɪz̯n̩ˌhaltɪç] |  med. 

zawierający żelazo

emotionsgeladen |  pot. pełen emocji 

empfehlenswert |  godny polecenia 

endgültig [ˈɛntɡʏltɪç] |  ostatecznie

endlich [ˈɛntlɪç] |  w końcu 

entblößen |  obnażać, rozbierać 

entdecken [ɛntˈdɛkn̩] |  odkrywać 

enthalten |  zawierać

entscheidend [ɛntˈʃaɪd̯n̩t] |  decydujący

entsprechend |  odpowiedni

entsprechend [ɛntˈʃpʁɛçn̩t] 

|  odpowiedni, odpowiednio 

entstehen [ɛntˈʃteːən] |  powstawać

entwischen [ɛntˈvɪʃn̩] |  uciec

entzündungshemmend |   med. 

przeciwzapalny

erfahren |  doświadczyć 

erfolgen |  następować 

erfolgreich [ɛɐ̯ˈfɔlkʁaɪç̯] |  odnoszący 

sukces

erforderlich [ɛɐ̯ˈfɔʁdɐlɪç] |  konieczny

erfordern |  wymagać

erforschen [ɛɐ̯ˈfɔʁʃn] |  zbadać

erfrischen |  orzeźwiać 

erfüllen [ɛɐ̯ˈfʏlən] |  spełniać 

erhalten |  otrzymać

erheblich [ɛɐ̯ˈheːplɪç] |  znacznie 

erklimmen |  wspinać się 

erlaubt sein |  być dozwolonym 

erleben |  przeżyć, doświadczyć 

ermuntern |  zachęcać

ermüdend |  męczący

ernst |  poważny

ernüchtern |  rozczarowywać 

erreichen |  osiągnąć, uzyskać 

erscheinen |  występować, pojawiać się 

erschöpft [ɛɐ̯ˈʃœp͡ft] |  wyczerpany 

ersetzen [ɛɐ̯ˈzɛt͡sn̩] |  zastępować 

Ersparnisse (Pl.) |  oszczędności

erstaunlich |  zdumiewający 

erst |  dopiero 

erwähnen [ɛɐ̯ˈvɛːnən] |  wspominać 
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erwähnenswert |  godny uwagi 

erzeugen [ɛɐ̯ˈt͡sɔɪɡ̯n̩] |  wytwarzać

erzwingen [ɛɐ̯ˈt͡svɪŋən] |  wymuszać 

Es geht um … |  pot. Chodzi o …

es ist nicht alles Gold, was glänzt |   

przysł. nie wszystko złoto, co się świeci

Es ist offensichtlich, dass … |  Jest 

oczywiste, że …

es kann losgehen |  pot. można 

zaczynać

Essgewohnheiten (Pl.) |  nawyki 

żywieniowe

Es unterliegt keinem Zweifel, dass … 

|  Nie ulega wątpliwości, że…

etw. auf den Kopf stellen |  pot. 

wywracać coś do góry nogami 

etw. begünstigen |  sprzyjać czemuś

etw. hinbekommen |  pot. zdołać coś 

zrobić, ogarnąć coś 

etw. im Zaum halten |  pot. trzymać 

coś na wodzy 

etw. in den Fokus rücken |  sprawić, 

by coś znalazło się w centrum 

zainteresowania

etw. in Kauf nehmen |  zaakceptować 

coś, pogodzić się z czymś 

etw. meistern |  pot. poradzić sobie  

z czymś 

etw. mit bloßem Auge sehen |  pot. 

widzieć coś gołym okiem 

etw. mit jdm. teilen |  dzielić się 

czymś z kimś 

etw. nicht außer Acht lassen 

|  uwzględnić coś 

etw. notwendig machen |  czynić coś 

koniecznym 

etw. rausbekommen |  pot. 

dowiedzieć się czegoś 

etw. rückgängig machen |  cofnąć coś

etw. schaffen |  pot. zdołać coś 

zrobić, podołać czemuś 

etw. teilen |  dzielić się czymś 

etw. unter Beweis stellen 

|  udowodnić coś 

etw. unter die Lupe nehmen |  pot. 

dokładnie się czemuś przyjrzeć 

etw. unter einen Hut bekommen 

|  pot. pogodzić coś ze sobą 

etw. unter einen Hut bringen |  pot. 

pogodzić coś ze sobą

etw. verdienen |  zasłużyć na coś 

etw. überstehen [ˌyːbɐˈʃteːən] |   

przejść przez coś, przeżyć coś 

europaweit |  w całej Europie, w skali 

europejskiej 

F
fast |  prawie 

faul |  leniwy

fehlen [ˈfeːlən] |  brakować

feiern |  świętować, celebrować 

festhalten |  uwiecznić 

feststehen |  być pewnym

feststellen |  stwierdzać, ustalać

fettarm |  ubogi w tłuszcz 

fettig |  tłusty

fieberhaft |  pot. gorączkowo 

folgen |  następować 

Freut mich, dass … |  Cieszy mnie, że …

fruchtbar [ˈfʁʊxtbaːɐ̯] |  owocny 

früher oder später [ˈfʁyːɐ oːdɐ ˈʃpɛːtɐ] 

|  wcześniej czy później

funktionsfähig |  sprawny

fördern [ˈfœʁdɐn] |  wspierać 

fördern |  wspomagać 

führen [ˈfyːʁən] |  prowadzić 

für etw. gelten |  dotyczyć czegoś 

für etw./jdn. sorgen |  dbać  

o coś/o kogoś 

G
ganz im Gegenteil |  wręcz przeciwnie 

Ganzkörper-Workouts (Pl.)  |  treningi 

całego ciała 

Gefahr laufen |  ryzykować

gefallen |  podobać się

gefolgt von |  następnie

gefragt sein |  być pożądanym 

gegen etw. verstoßen |  naruszać 

coś, wykraczać przeciwko czemuś 
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gehorsam [ɡəˈhoːɐ̯ˌzaːm] |  posłuszny 

geistig |  umysłowy, intelektualny 

gelingen |  udawać się 

gelten |  obowiązywać

gelungen |  udany

gemeinsam |  wspólnie 

gemütlich [ɡəˈmyːtlɪç] |  przytulny

genügend [ɡəˈnyːɡn̩t] |  wystarczająco 

gepflegt |  zadbany 

geradlinig |  prostolinijny, prawy 

gering |  niski, mały

gesamt |  cały 

geschehen [ɡəˈʃeːən] |  stać się

gespannt |  ciekawy 

gestern |  wczoraj 

gesund |  zdrowy 

gewinnen |  zyskać

gewohnt |  znany, zaufany

gleichgültig [ˈɡlaɪç̯ˌɡʏltɪç] |  obojętny 

gleichzeitig |  jednocześnie

glücklich [ˈɡlʏklɪç] |  szczęśliwy

glücklicherweise [ˌɡlʏklɪçɐˈvaɪz̯ə] |   

na szczęście, szczęśliwie 

gravierend |  poważny, znaczący

greifbar |  dostępny, w zasięgu ręki

große Anforderungen auf jdn. stellen 

|  stawiać komuś duże wymagania 

grübeln [ˈɡʁyːbln̩] |  rozmyślać 

gründen |  zakładać 

gründlich [ˈɡʁʏntlɪç] |  porządnie 

H
Hammer Curls |  sport. uginanie 

ramion ze sztangielkami w siadzie 

na ławce skośnej z uchwytem 

młotkowym

hauptsächlich [ˈhaʊ̯ptˌzɛçlɪç] |  głównie 

Hausschuhe (Pl.) [ˈhaʊ̯sˌʃuːə] |  kapcie 

hell |  wysoki, dźwięczny 

herausfinden |  stwierdzić 

herausfordernd |  wymagający, pełen 

wyzwań 

herauspicken |  pot. wybierać 

herkömmlich |  tradycyjny

herrschen |  panować 

hetzen |  pot. śpieszyć się, gnać

hierzulande |  tutaj, w tym kraju

hiesig |  tutejszy

hinsichtlich [ˈhɪnzɪçtlɪç] |  odnośnie

hintenanstellen [ˈhɪntn̩ˈanˌʃtɛlən] |  pot. 

odsunąć na bok 

hinter etw. stecken [ˈʃtɛkn̩] |  pot. kryć 

się za czymś 

hinter etw. stecken |  pot. kryć się  

za czymś 

hinterlassen |  pozostawiać 

hinzugeben |  dodawać

hochfahren |  inform. włączać się 

hoch im Kurs stehen |  pot. mieć 

wysokie notowania, być w cenie 

hochladen |  inform. przesyłać  

na serwer 

hochlegen |  wyciągać do góry 

hoffen |  mieć nadzieję 

hohes Ansehen genießen |  cieszyć 

się dużym uznaniem

Hol den Titel nach Österreich! |  pot. 

Zawieź zwycięstwo do Austrii!

hängen bleiben |  pot. zachować się 

häufig [ˈhɔɪf̯ɪç] |  częsty

häuslich [ˈhɔɪs̯lɪç] |  domowy 

hübsch [hʏpʃ] |  ładny 

I
im Falle |  w przypadku 

im gewissen Sinne |  w pewnym 

sensie 

im Grünen |  na łonie natury 

im Krankheitsfall |  w przypadku 

choroby

im Laufe der Zeit |  z biegiem czasu 

immer alles besser wissen |  pot. 

zawsze wiedzieć wszystko najlepiej 

immer |  zawsze 

im sicheren Maß |  w bezpiecznym 

stopniu

imstande sein |  być w stanie 

im Vergleich zu etw.  |  w porównaniu 

do czegoś

im Voraus |  z wyprzedzeniem
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im Vordergrund stehen |  pot. być  

na pierwszym planie 

in den eigenen vier Wänden |  pot.  

we własnych czterech ścianach

in den Sternen stehen |  pot. stać  

pod znakiem zapytania 

in dieser Hinsicht |  pod tym względem

in Einklang mit etw. |  w zgodzie, 

harmonii z czymś 

in etw. bestehen |  polegać na czymś 

in etw. umschlagen |  diametralnie 

się  w coś zmienić 

in letzter Sekunde |  w ostatniej chwili

inmitten |  pośród

innere (r, s) |  wewnętrzny 

Innereien (Pl.) |  podroby

innerlich [ˈɪnɐlɪç] |  wewnętrznie 

in nichts nachstehen |  pot. nie być  

w niczym gorszym

in puncto |  w kwestii

in Sachen |  w kwestii

ins Auge stechen |  pot. rzucać  

się w oczy

insbesondere |  przede wszystkim

in Spalten schneiden |  pokroić  

w słupki

ins Schwitzen kommen |  pocić się 

in wie weit |  w jakim stopniu,  

jak dalece 

in Wirklichkeit |  w rzeczywistości 

irgendwo |  gdzieś 

isoliert |  pojedynczy, osobny, 

poszczególny 

J
jdm. die Daumen drücken |  pot. 

trzymać za kogoś kciuki 

jdm. etw. ans Herz legen |  pot. 

polecać komuś coś 

jdm. etw. vorleben |  dawać komuś 

dobry przykład 

jdn. an etw. heranführen 

|  wprowadzać kogoś w coś, 

przybliżać komuś coś 

jdn. aus der Ruhe bringen |  pot. 

wyprowadzić kogoś z równowagi 

jdn. begleiten |  towarzyszyć komuś 

jdn. in Schubladen stecken |  pot. 

zaszufladkować kogoś 

jdn. mit dummen Fragen löchern  |   

pot. zasypywać kogoś głupimi 

pytaniami

jdn. mit etw. versorgen 

|  zaopatrywać kogoś w coś 

jdn. mit etw. vertraut machen 

|  zapoznać kogoś z czymś 

jdn. seinen Weg gehen lassen |  pot. 

pozwolić komuś iść własną drogą 

jdn. um etw. bitten |  prosić kogoś   

o coś 

jdn. vor etw. schützen [ˈʃʏt͡sn̩] 

|  chronić kogoś przed czymś 

jdn. zu etw. ermutigen |  zachęcać 

kogoś do czegoś 

jdn. zu etw. zwingen [ˈt͡svɪŋən] 

|  zmuszać kogoś do czegoś 

jede Menge |  pot. mnóstwo

jederzeit |  w każdej chwili

je nach |  zależnie od

K
keinen einzigen Gedanken an etw. 

verschwenden |  pot. nie poświęcić 

czemuś nawet odrobiny uwagi 

keinerlei Stress zu sehen bie ihm|   

żadnego stresu po nim nie widać 

keinesfalls |  w żadnym razie,  

w żadnym wypadku

keine Sorge |  pot. bez obaw

keine Wünsche offen lassen |  pot. 

nie pozostawiać nic do życzenia

kein Wunder |  pot. nic dziwnego 

klappen |  pot. udać się, wypalić 

klingen |  brzmieć

kochen |  gotować 

kosten |  skosztować, posmakować 

kriegen |  pot. dostać

kräftig [ˈkʁɛftɪç] |  przysadzisty, 

mocny, silny 

kuschelig |  przytulny
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körperlich [ˈkœʁpɐlɪç] |  fizyczny 

köstlich [ˈkœstlɪç] |  pyszny

kühlen [ˈkyːlən] |  schładzać 

L
lachen [ˈlaxn̩] |  śmiać się

lange Rede kurzer Sinn |  pot. krótko 

mówiąc

langjährig [ˈlaŋˌjɛːʁɪç] |  długoletni 

langweilig [ˈlaŋvaɪl̯ɪç] |  nudny 

laut |  według

Lebensmittel (Pl.) |  artykuły 

spożywcze

lebenswichtig |  niezbędny,  

konieczny do życia

leben |  żyć 

leicht [laɪç̯t] |  łatwo 

leicht fallen |  pot. przychodzić  

z łatwością 

letztens [ˈlɛt͡stn̩s] |  ostatnio 

liefern |  dostarczać, zapewniać 

locker |  pot. luźny, bezstresowy

ländlich [ˈlɛntlɪç] |  wiejski

längst [lɛŋst] |  dawno 

M
Mach dir keine falschen Hoffnungen. 

|  pot. Nie rób sobie fałszywych 

nadziei. 

malerisch |  malowniczy

massig |  pot. mnóstwo

massiv [maˈsiːf] |  poważny, znaczny 

mehrmals [ˈmeːɐ̯maːls] |  kilkakrotnie

meiden |  unikać

merken |  zauważyć 

mild |  łagodny

mindestens |  co najmniej

missen |  przegapić

mit Abstand |  zdecydowanie

mit allem Drum und Dran |  pot. 

ze wszystkimi bajerami

miterleben |  wspólnie przeżywać 

mit etw. einhergehen |  pot. iść  

z czymś w parze

mit etw. mithalten |  dorównać  

czemuś 

mit etw. rechnen |  pot. liczyć się  

z czymś 

mit etw. Schluss machen |  pot. 

kończyć z czymś

mit etw. zufrieden sein [t͡suˈfʁiːdn̩] 

|  być z czegoś zadowolonym

mit etw. zurechtkommen |  poradzić 

sobie z czymś 

mit etw. zusammenhängen |  mieć 

związek z czymś 

mithalten |  pot. dotrzymać kroku 

mithilfe |  przy pomocy, za pomocą

mit Sicherheit |  z pewnością

mitteilen |  informować  

mitunter |  niekiedy

muskulös |  muskularny, umięśniony 

männlich [ˈmɛnlɪç] |  męski 

märchenhaft [ˈmɛːɐ̯çənhaft] |  bajkowy

möglich [ˈmøːklɪç] |  możliwy 

N
nach Anleitung und Vorgabe 

|  według wskazówek i wytycznych 

Nachbarländer (Pl.) |  kraje 

sąsiadujące

nach eigenem Ermessen |  według 

własnego uznania

nachlassen |  słabnąć

nachlesen |  doczytać

nach Schätzungen |  według 

szacunków

nach wie vor |  nadal, wciąż

nahezu |  prawie

Nahrungsmittel (Pl.) |  żywność

nennen |  nazywać 

nervös [nɛʁˈvøːs] |  nerwowy 

neugewonnen |  nowo zdobyty

nicht mithalten können |  pot. nie 

móc dotrzymać kroku, dorównać 

nichtsdestotrotz |  niemniej jednak

Nicht wahr? |  Nieprawdaż? 

niedrig |  niski

nie zuvor |  nigdy wcześniej

notwendig |  konieczny 
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nutzen [ˈnʊt͡sn̩] |  używać, 

wykorzystywać 

nämlich [ˈnɛːmlɪç] |  bowiem

nötig [ˈnøːtɪç] |  potrzebny, konieczny 

nützen [ˈnʏt͡sn̩] |  przynosić korzyść, 

przydawać się 

O
offen |  otwarcie 

Olympische Winterspiele [oˌlʏmpɪʃə 

ˈvɪntɐˌʃpiːlə] |  sport. Zimowe Igrzyska 

Olimpijskie 

omnipräsent |  wszechobecny

ordentlich [ˈɔʁdn̩tlɪç] |  pot. porządnie 

P
Papperlapapp! |  pot. Bzdury! 

passabel |  pot. znośnie 

passieren |  wydarzyć się, zdarzyć się 

pflanzlich [ˈp͡flant͡slɪç] |  roślinny

pflegen |  dbać 

physisch [ˈfyːzɪʃ] |  fizyczny 

plötzlich [ˈplœt͡slɪç] |  nagle 

preiswert |  korzystny cenowo 

privilegiert |  uprzywilejowany 

pummelig |  pot. pulchny, okrągły 

R
Rahmenbedingungen (Pl.) |  warunki 

ramowe

reibungslos |  pot. sprawnie, gładko 

reichen [ˈʁaɪç̯n̩] |  wystarczać 

retten |  ratować

riesig |  ogromny

ruhig [ˈʁuːɪç] |  spokojny, cichy 

rundlich |  pot. okrągły, pulchny 

rund um etw. |  wokół czegoś 

runterfahren |  pot. zamknąć, 

wyłączyć 

rätselhaft [ˈʁɛːt͡slh̩aft] |  zagadkowy 

rüsten [ˈʁʏstn̩] |  przygotować

S
sachte |  bez pośpiechu, powoli

scheinen |  wydawać się 

schließen [ˈʃliːsn̩] |  zamknąć

schließlich [ˈʃliːslɪç] |  w końcu

Schlutzkrapfen (Pl.) |  tyrolskie pierogi

schmecken [ˈʃmɛkn̩] |  smakować 

schonen |  chronić

schwitzen [ˈʃvɪt͡sn̩] |  pocić się

seiden |  jedwabny, z jedwabiu

sein Bestes geben |  pot. dawać  

z siebie wszystko 

seinen Aufgaben nachgehen |   

wykonywać zadania

seinen Lebensunterhalt verdienen 

|  zarabiać na swoje utrzymanie 

seine Ruhe haben wollen |  pragnąć 

świętego spokoju

seine Seele baumeln lassen |  pot. 

odprężyć, wyluzować się 

seitens |  ze strony 

seither [ˌzaɪt̯ˈheːɐ̯] |  od tamtej pory

selten [ˈzɛltn̩] |  rzadko 

sich abspielen |  rozgrywać się 

sich abwechseln |  występować 

naprzemiennie 

sich an jdn. richten [ˈʁɪçtn̩] |  kierować 

się do kogoś 

sich auf etw. auswirken |  wpływać, 

oddziaływać na coś 

sich auf etw. beschränken [bəˈʃʁɛŋkn̩] 

|  ograniczać się do czegoś 

sich auf etw. verlassen |  zdać się  

na coś

sich aufhalten |  przebywać 

sich austoben |  pot. wyszaleć, wyżyć 

się 

sich befinden |  znajdować się

sich begeben |  udać, wybrać się

sich bemerkbar machen |  pot. dać 

o sobie znać

sich bereit zum Absprung machen |   

sport. przygotowywać się  do wybicia 

sich bewegen |  ruszać się 

sich bewähren |  sprawdzić się

sich die Messlatte hoch legen |  pot. 

stawiać sobie wysoko poprzeczkę 
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sich durch etw. auszeichnen 

[ˈaʊ̯sˌt͡saɪç̯nən] |  wyróżniać się czymś 

sich einer Herausforderung stellen 

|  podejmować wyzwanie, stawiać 

czoła wyzwaniu 

sich einer Sache verschreiben |  pot. 

oddać, poświęcić się czemuś 

sich entwickeln |   rozwijać się  

sicher [ˈzɪçɐ] |  pewnie 

sich erfreuen |  cieszyć się 

sich erholen |  wypoczywać 

sich etw. anschauen |  oglądać sobie  

coś 

sich etw. ansehen |  obejrzeć sobie 

coś, przyjrzeć się  czemuś 

sich etw. entgehen lassen 

|  przegapić, zaprzepaścić coś 

sich etw. ersparen |  pot. oszczędzić 

sobie czegoś 

sich etw. nicht vermiesen lassen 

|  pot. nie dać sobie czegoś zepsuć

sich etw. sicher sein |  być czegoś 

pewnym 

sich etw. widmen |  poświęcić się 

czemuś 

sich etw. zulegen [ˈt͡suːˌleːɡn̩] |  pot. 

sprawić sobie coś  

sich fest etablieren |  pot. zapuścić  

korzenie 

sich finden |  znaleźć się

sich für etw. begeistern 

|  zafascynować się czymś

sich für etw. entscheiden [ɛntˈʃaɪd̯n̩] 

|  zdecydować się na coś 

sich Gedanken um etw. machen 

|  zastanawiać się nad czymś 

sich gehen lassen |  pot. zaniedbać się

sich großer Beliebtheit erfreuen 

|  cieszyć się dużą popularnością 

sich halbieren |  zmniejszyć się  

o połowę 

sich herausputzen |  pot. stroić się

sich hineinsteigern [hɪˈnaɪn̯ˌˈʃtaɪɡ̯ɐn] 

|  pot. dać się ponieść 

sich in die Haare bekommen |  pot. 

brać się za łby 

sich in Schale schmeißen |  pot. 

stroić się

sich mit etw. auseinandersetzen |   

zajmować się czymś, zagłębiać się  

w coś 

sich mit etw. befassen |  zajmować 

się czymś 

sich mit etw. begnügen [bəˈɡnyːɡn̩] 

|  zadowolić się czymś 

sich mit etw. vertraut machen 

|  zapoznać się z czymś 

sich mit jdm. messen |  mierzyć się 

z kimś 

sich nach etw. erkundigen |  zasięgać 

informacji o czymś 

sich trennen |  rozstać się 

sich um etw. drehen [ˈdʁeːən] |  pot. 

kręcić się wokół czegoś, dotyczyć 

czegoś 

sich um etw. kümmern |  troszczyć 

się, dbać o coś 

sich verbessern [fɛɐ̯ˈbɛsɐn] |  stawać 

się lepszym 

sich verändern |  zmienić się 

sich von etw. mitreißen lassen |  pot. 

dać się czemuś porwać

sich von jdm. beraten lassen |  radzić 

się kogoś 

sich wandeln |  zmienić się 

sich ändern [ˈɛndɐn] |  zmienić się 

sich über etw. Gedanken  machen 

|  zastanawiać się  nad czymś

sinken |  spadać, maleć

sogenannt |  tak zwany

somit |  tym samym

sonst [zɔnst] |  w przeciwnym razie 

soziale Netzwerke |  media 

społecznościowe

sparen [ˈʃpaːʁən] |  oszczędzać 

sparsam [ˈʃpaːɐ̯zaːm] |  oszczędny

sportbegeistert |  zafascynowany 

sportem

springen [ˈʃpʁɪŋən] |  skakać 
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spurlos |  bez śladu 

stattdessen [ʃtatˈdɛsn̩] |  zamiast tego 

stecken [ˈʃtɛkn̩] |  tkwić

steigen [ˈʃtaɪɡ̯n̩] |  wzrastać

stolz auf jdn. sein |  być z kogoś  

dumnym 

stur [ʃtuːɐ̯] |  uparty 

ständig [ˈʃtɛndɪç] |  stale 

stärken [ˈʃtɛʁkn̩] |  wzmacniać 

südwestlich [zyːtˈvɛstlɪç] |  geogr. 

południowo-zachodni 

T
tadellos |  bez zarzutu, wzorowo 

tagelang |  całymi dniami

tatsächlich [ˈtaːtˌzɛçlɪç] |  rzeczywiście

Tiroler-Speckknödel (Pl.) |  tyrolskie 

knedle mięsne

toll |  fajny 

treiben |  pot. napędzać, uprawiać

trotzdem [ˈtʁɔt͡sdeːm] |  mimo to 

tun |  czynić, robić 

tätig [ˈtɛːtɪç] |  aktywny, czynny

U
um etw. herum |  wokół czegoś 

umgangssprachlich |  potoczny 

um jdn. herum |  dookoła kogoś  

umweltschonend |  chroniący 

środowisko

Unannehmlichkeiten (Pl.) 

[ˈʊnʔanˌneːmlɪçkaɪt̯n̩] |  nieprzyjemności

unantastbar |  nietykalny

unaufhaltsam |  nie do 

powstrzymania

unbarmherzig |  bezlitosny

unbedingt |  koniecznie

unbeobachtet |  nieobserwowany 

unbetont |  nieakcentowany 

unbewusst |  nieświadomie

und zwar |  a mianowicie 

uneingeschränkt |  nieograniczony

unentbehrlich |  niezbędny 

unfit |  niewysportowany

ungebrochen |  niezłomny

ungeliebt |  nielubiany

ungeordnet |  nieuporządkowany 

ungewöhnlich |  niezwykły, nietypowy 

unglaublich |   niewiarygodnie 

unten |  poniżej 

unter diesen Bedingungen |  w tych 

warunkach 

unterliegen |  podlegać

unternehmen |  przedsięwziąć

unterordnen |  podporządkowywać 

unterrühren [ˈʊntɐˌʁyːʁən] |  wmieszać

unterschiedlich [ˈʊntɐˌʃiːtlɪç] |  różny 

unter |  poniżej

unvorhergesehen |  nieprzewidziany

üben [ˈyːbn̩] |  ćwiczyć 

überall [yːbɐˈʔal] |  wszędzie 

über die Bühne gehen |  pot. iść gładko

übergewichtig |  mający nadwagę 

überhandnehmen [yːbɐˈhantˌneːmən] 

|  dominować, przejąć kontrolę

überhaupt [ˌyːbɐˈhaʊ̯pt] |  w ogóle

überlassen [ˌyːbɐˈlasn̩] |  pozostawiać 

übernehmen [yːbɐˈneːmən] |  przejąć

überprüfen |  sprawdzać

überraschen [yːbɐˈʁaʃn̩] |  zaskakiwać  

übertragen [ˌyːbɐˈtʁaːɡn̩] |  przenosić 

übertreiben |  przesadzać

überwinden |  przezwyciężyć

üppig [ˈʏpɪç] |  obfity

V
variieren [ɛɐ̯ˈheːplɪç] |  różnić się 

verarbeitete Lebensmittel |  

 przetworzone produkty spożywcze

verbessern |  ulepszać,  poprawiać 

verbinden |  wiązać, łączyć 

verbrauchen |  zużywać

verbreiten |  rozpowszechniać, 

puszczać w obieg 

verbringen [fɛɐ̯ˈbʁɪŋən] |  spędzać

verbringen |  spędzać 

Verdammt! |  pot. Psiakrew!   

Do diabła! 

verdanken |  zawdzięczać 

verdauen |  pot. przetrawić 
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verdienen [fɛɐ̯ˈdiːnən] |  zarabiać 

verfolgen |  śledzić 

vergangen |  miniony

vergeblich |  daremnie, na próżno 

vergehen [fɛɐ̯ˈɡeːən] |  przemijać 

vergleichbar |  porównywalny

vergleichsweise |  stosunkowo 

vergöttern [fɛɐ̯ˈɡœtɐn] |  ubóstwiać

verhältnismäßig |  stosunkowo 

verlegen [fɛɐ̯ˈleːɡn̩] |  przełożyć

verlieren [fɛɐ̯ˈliːʁən] |  tracić 

vermitteln |  przekazywać 

vernünftig [fɛɐ̯ˈnʏnftɪç] |  rozsądny 

verrückt |  pot. zwariowany, szalony 

verschneit |  zaśnieżony

verschwenden |  marnować

verschwimmen |  zacierać się 

verschwinden [fɛɐ̯ˈʃvɪndn̩] |  znikać 

verschärfen [fɛɐ̯ˈʃɛʁfn̩] |  zaostrzyć

versemmeln |  pot. zepsuć, spartaczyć 

versuchen |  próbować 

vertrauen |  ufać

verursachen |  powodować

verurteilen [fɛɐ̯ˈʔʊʁtaɪl̯ən] |  osądzać 

verwenden |  stosować

verzehren [ˌfɛɐ̯ˈt͡seːʁən] |  spożywać

verzeihen [fɛɐ̯ˈt͡saɪə̯n] |  wybaczyć 

veröffentlichen |  publikować 

vielfältig [ˈfiːlˌfɛltɪç] |  różnorodny

Volle Konzentration! |  pot. Pełna 

koncentracja! 

vollkommen |  zupełnie 

Vollprofis (Pl.) |  profesjonaliści 

vollständig |  zupełnie, w pełni

von etw. abhängen |  zależeć  

od czegoś 

von etw. betroffen sein |  pot. być 

czymś dotkniętym

von etw. erzählen |  opowiadać  

o czymś 

von etw. träumen |  marzyć o czymś 

von etw. überzeugt sein |  być  

o czymś przekonanym 

vorantreiben |  przyspieszać, pchnąć 

naprzód 

voraussehen |  przewidywać 

vorbei sein |  skończyć się

vorbereiten |  przygotować

vor etw. fristen |  pot. wegetować 

przed czymś 

vorkommen |  występować 

vor Ort |  na miejscu, na żywo 

vorschlagen |  zaproponować 

vorstellen [ˈfoːɐ̯ˌʃtɛlən] |  przedstawiać

vorzeitig |  przedwcześnie

W
wahr [vaːɐ̯] |  prawdziwy, realny 

wahrscheinlich |  prawdopodobnie 

wegfallen |  odpadać

weiblich [ˈvaɪp̯lɪç] |  żeński 

weich [vaɪç̯] |  miękki 

weitergeben |  przekazywać

weitergehen |  toczyć się dalej

weiterhin |  wciąż, nadal

weltbekannt |  światowej sławy

weltberühmt [ˈvɛltbəˌʁyːmt] 

|  światowej sławy

weltweit |  na całym świecie 

Wert auf etw. legen |  kłaść  

na coś nacisk, przywiązywać  

wagę do czegoś 

wertvoll [ˈveːɐ̯tˌfɔl] |  cenny 

widmen |  poświęcić

wiedergutmachen |  naprawić 

wirtschaftlich |  gospodarczy 

wissenschaftlich |  naukowy

wohl [voːl] |  chyba 

wohlbekannt |  dobrze znany

wohltuend |  błogi, przyjemny 

wohl |  chyba, komfortowo

während |  podczas gdy

Z
Zeig allen, was du drauf hast! |  pot. 

Pokaż wszystkim, na co cię stać! 

zeigen [ˈt͡saɪɡ̯n̩] |  pokazywać 

zerbrechen [t͡sɛɐ̯ˈbʁɛçn̩] |  rozpaść się

zertifiziert |  certyfikowany 



www.deutschaktuell.pl
103/2020

zielstrebig |  dążący do celu 

zu etw. führen |  prowadzić do czegoś 

zu etw. gehören |  należeć do czegoś 

zufolge [t͡sʊˈfɔlɡə] |  według 

zufrieden [t͡suˈfʁiːdn̩] |  zadowolony 

zugeben [ˈt͡suːˌɡeːbn̩] |  przyznać 

zugleich [t͡suˈɡlaɪç̯] |  jednocześnie

zu guter Letzt |  pot. na sam koniec 

zukünftig [ˈt͡suːˌkʏnftɪç] |  przyszły 

zum bloßen Zeitvertreib |  pot. dla 

zabicia czasu 

zum jetztigen Zeitpunkt |  na chwilę 

obecną

zum Leben erwecken |  pot. 

przywracać do życia 

zum Trotz |  na złość, na przekór 

zunehmen [ˈt͡suːˌneːmən] |  tyć, 

przybierać na wadze 

zunehmend |  coraz bardziej

zur Verfügung stehen |  być  

do dyspozycji

zurückgehen |  zmniejszyć się

zurückkehren |  wracać 

zusammenfassend |  podsumowując 

zusammenstellen |  zestawiać 

zusehen [ˈt͡suːˌzeːən] |  przyglądać się 

zusätzlich [ˈt͡suːˌzɛt͡slɪç] |  dodatkowy 

zuversichtlich sein |  być dobrej myśli

zwischen [ˈt͡svɪʃn̩] |  pomiędzy  

MOJE SŁÓWKA
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