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A
abbrechen [ˈapˌbʁɛçn̩] | przerywać

abhängig [ˈapˌhɛŋɪç] | zależny

abschmecken | doprawiać

abseits | na uboczu 

absichern [ˈapˌzɪçɐn] | zabezpieczać

abspielen | odtwarzać, puszczać

Abstand halten | trzymać dystans

abtragen | spłacać

Alarm schlagen | pot. bić na alarm 

allein | sam 

allerdings | jednakże 

allerhöchstens | najczęściej

allgemeinmenschlich 

[alɡəˈmaɪn̯ˈmɛnʃlɪç] | ogólnoludzki

als etw. gelten | uchodzić za coś 

als jmd. tätig sein | pracować jako 

ktoś

an der frischen Luft | na świeżym 

powietrzu

an etw. erinnern | przypominać  

o czymś 

an etw. erkranken | zachorować  

na coś

an etw. leiden | cierpieć na coś  

an etw. liegen | być czymś 

spowodowanym 

an etw. sterben | umierać na coś 

an etw. teilnehmen | brać w czymś 

udział 

an Gewicht gewinnen | pot. nabierać 

znaczenia

anerkennen | uznawać, doceniać

angeschlagen | pot. nadszarpnięty

angesehen | poważany, ceniony

angewiesen sein | być zdanym, 

zależnym

Angststörungen (Pl.)  | med. 

zaburzenia lękowe

Angstzustände (Pl.)  | psych. stany 

lękowe 

anhäufen | gromadzić

anregen | stymulować 

anrichten [ˈanˌʁɪçtn̩] | wyrządzać 

anschließend [ˈanˌʃliːsn̩t] | następnie

anstatt [anˈʃtat] | zamiast 

ansteigen lassen | powodować 

wzrost 

anziehen | przyciągać

Atemwege (Pl.) | drogi oddechowe

auf Dauer gesehen | patrząc  

w perspektywie długoterminowej

auf den Spuren | pot. na tropie,  

na szlaku 

auf der faulen Haut liegen | pot. 

lenić się

auf etw. achten | uważać na coś, 

zwracać na coś uwagę

auf etw. aufbauen | opierać się  

na czymś 

auf etw. beruhen | polegać na czymś 

auf etw. Bezug nehmen | odnosić się 

do czegoś 

auf etw. fallen | przypadać na coś 

auf etw. zurückzuführen 

sein | sprowadzać się do czegoś 

auf lange Sicht | pot. na dłuższą 

metę

aufbauen | budować 

aufbessern | podwyższać

aufgrund | na podstawie, ze względu 

aufkommen | pojawiać się

aufladen | ładować

aufnehmen | przyjmować, odbierać 

aufständisch | powstańczy

aufsuchen | odwiedzać, poszukać

auftauen | rozmrażać 

auftreten | występować 

aufwachen | obudzić się 

aus dem Haus schaffen | pot. zdołać 

wyjść z domu 

aus etw. bestehen | składać się  

z czegoś 

aus etw. stammen | wywodzić się 

skądś

ausdrücken [ˈaʊ̯sˌdʁʏkn̩] | wyrażać

ausfallen | pot. wypadać

ausfindig machen | odszukać

ausgewogen | wyważony 

ausgezeichnet | znakomity  
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auslösen | wywoływać, powodować

ausmachen | dostrzegać, 

rozpoznawać, stanowić

ausschlaggebend | decydujący

ausschließlich  | wyłącznie

außer [ˈaʊ̯sɐ] | oprócz  

außerdem [ˈaʊ̯sɐdeːm] | poza tym 

äußerst [ˈɔɪs̯ɐst] | nad wyraz 

aussprechen [ˈaʊ̯sˌʃpʁɛçn̩] | wymawiać 

ausweisen | polit. wydalać, 

deportować

auswerten | poddawać analizie

B
Bahnwärter Thiel | lit. Dróżnik Thiel

beabsichtigen | zamierzać 

bedenkich | wątpliwy

beeinflussen | wpływać, oddziaływać  

befürchten [bəˈfʏʁçtn̩] | obawiać się

begabt | uzdolniony 

begrenzen [bəˈɡʁɛnt͡sn̩] | ograniczać

behandeln | leczyć

behaupten | twierdzić

behindert | niepełnosprawny 

beisetzen [ˈbaɪ̯̩ zɛt͡sn̩] | grzebać, 

chować

bekannt vorkommen | wydawać się 

znajomym 

belohnen | nagradzać 

bemerken | zauważyć

bemerkenswert | godny uwagi 

benötigen | potrzebować

bereiten | przysparzać  

bereits | już  

berühmt [bəˈʁyːmt] | sławny, znany 

berühren [bəˈʁyːʁən] | poruszać

beschäftigen [bəˈʃɛftɪɡn̩] | zajmować

beschaulich | cichy, spokojny

bescheiden | skromny

beschleunigen | przyśpieszać

beschließen [bəˈʃliːsn̩] | postanawiać 

beschreiben | opisywać 

bestätigen [bəˈʃtɛːtɪɡn̩] | potwierdzać

bestatten [bəˈʃtatn̩] | grzebać, chować

bestaunen | podziwiać

betonen | podkreślać

betrachten | postrzegać 

betreffen | dotyczyć  

bewahren | przechowywać

beweisen | udowadniać

bewerten | oceniać 

bewundern | podziwiać

bezeichnen [bəˈt͡saɪç̯nən] | określać, 

nazywać 

bezüglich [bəˈt͡syːklɪç] | odnośnie 

Biberpelz | lit. futro bobrowe

billigen | akceptować, aprobować 

bisher | dotychczas 

bisherig | dotychczasowy 

bizarr | osobliwy

blutig | krwawy

bundesweit | w całych Niemczech 

bzw. (beziehungsweise) | lub też, 

względnie 

C
Cashewnüsse (Pl.)  | orzechy 

nerkowca 

D
daheim bleiben | zostać w domu 

darstellen | prezentować, pokazywać

darüber hinaus | ponadto 

davon ausgehen, dass … | uważać, 

że...

defekt | uszkodzony 

den Entschluss 

fassen | podejmować decyzję

den Weg ebnen | pot. torować drogę

dienen | służyć

drehen [ˈdʁeːən] | kręcić 

drohen [ˈdʁoːən] | grozić

durch den Kopf gehen | pot. chodzić 

po głowie

durchaus | bynajmniej, nad wyraz

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

NEUTRUM

das Arbeitsgedächtnis | psych. 

pamięć robocza 

das Auftreten | pojawienie się

das Bahnwärterhaus | budka 

dróżnika
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das Bedürfnis, -se | potrzeba

das Befinden | samopoczucie 

das Bindegewebe | med. tkanka 

łączna 

das Dasein | filoz. byt 

das Dorf | wioska

das Dörfchen | zdr. wioseczka 

das Einkommen, - | dochód

das Eisen | med. żelazo 

das Eiweiß, -e [ˈaɪv̯aɪs̯] | chem. białko 

das Elend | bieda, nędza

das Erbe | dziedzictwo

das Ereignis, -se | wydarzenie  

das Ergebnis | rezultat

das Erleben | przeżywanie  

das Erstgespräch | pierwsza rozmowa 

das Fett, -e | chem. tłuszcz 

das Freizeitangebot | oferta  

w zakresie spędzania wolnego czasu 

das Gebäude | budowla

das Gebet, -e | rel. modlitwa

das Gefäß [ɡəˈfɛːs] | naczynie 

das Gefühl, -e | uczucie  

das Gegenteil | przeciwieństwo

das Geheimnis | tajemnica

das Geschlecht [ɡəˈʃlɛçt] | ród, rodzina

das Gesicht, -er [ɡəˈzɪçt] | twarz

das Gespräch, -e | rozmowa 

das Grab | grób 

das Grundthema, -themen | główny 

temat

das Handeln | postępowanie 

das Hefegebäck | drożdżówka 

das Immunsystem | med. system 

odpornościowy

das Jubiläum [jubiˈlɛːʊm] | jubileusz 

das Kaiserreich | polit. cesarstwo

das Kloster | klasztor

das Kohlenhydrat, -e | chem. 

węglowodan 

das Kontaktverbot, -e | zakaz 

kontaktu z innymi ludźmi

das Kosmetikgeschäft | biznes 

kosmetyczny 

das Kriegsende | koniec wojny

das Leiden, - | troski, cierpienia

das Leitbild | wzór

das Lied, Lieder | piosenka 

das Mehl [meːl] | mąka 

das Merkmal, -e | cecha 

das Milieu | środowisko, otoczenie

das Militär [miliˈtɛːɐ̯] | wojsko

das Minderwertigkeitsgefühl |  

psych. poczucie niższości 

das Nomen | ling. rzeczownik 

das Olivenöl | oliwa z oliwek 

das Plädoyer für etw. | orędowanie 

za czymś 

das Proteinpulver | odżywka białkowa

das Rauchen | palenie tytoniu

das Recht, -e [ʁɛçt] | prawo 

das Regime [ʁeˈʒiːm] | reżim

das Ringen um etw. | walka o coś 

das Salz [zalt͡s] | sól 

das Schaffen | twórczość

das Schicksal meint es nicht gut 

mit jdm. | pot. los nie jest dla kogoś 

łaskawy 

das Schuldgefühl, -e | poczucie winy  

das Selbst | psych. ja, jaźń 

das Selbstwertgefühl | poczucie 

własnej wartości  

das Spazierengehen | spacerowanie 

das Speisezimmer | jadalnia, pokój 

stołowy

das Spielzeug [ˈʃpiːlˌt͡sɔɪk̯] | zabawka

das Stichwort [ˈʃtɪçˌvɔʁt] | hasło

das Streben | dążenie

das Substantiv | ling. rzeczownik 

das Tanzbein schwingen | pot. 

tańcować 

das Theaterstück, -e | sztuka 

teatralna

das Treffen | spotkanie 

das Umfeld | otoczenie

das Unbewusste | podświadomość

das Unglück [ˈʊnˌɡlʏk] | nieszczęście

das Unternehmen | gosp. 

przedsiębiorstwo 



www.deutschaktuell.pl
106/2021

das Verderben | zguba, nieszczęście

das Verhalten | zachowanie

das Verhältniswort, -wörter | ling. 

przyimek

das Verhängnis [fɛɐ̯ˈhɛŋnɪs] | fatum

das Vermächtnis | dziedzictwo

das Wachstum [ˈvakstuːm] | wzrost

das Waldgebiet, -e | teren leśny 

das Weihnachtsfest | rel. święta 

Bożego Narodzenia

das Weihnachtslied | rel. kolęda

das Werbeplakat, -e | billboard 

das Werk, -e | dzieło 

das Wintermärchen | zimowa baśń 

das Wohlbefinden | dobre 

samopoczucie 

das Ziel [t͡siːl] | cel 

(das) Breslau | geogr. Wrocław

(das) Erkner | geogr. miasto 

w Niemczech, w kraju związkowym 

Brandenburgia, położone  

na południowy wschód od Berlina

(das) Hiddensee | geogr. niemiecka 

wyspa na Morzu Bałtyckim leżąca  

na zachód od Rugii

(das) Nachkriegsdeutschland | hist. 

powojenne Niemcy

(das) Niederschlesien 

[ˈniːdɐˈʃleːziə̯n] | geogr. Dolny Śląsk

(das) Österreich-Ungarn | hist. 

Austro-Węgry 

(das) Rheinland-Pfalz | geogr. 

Nadrenia-Palatynat (kraj związkowy  

w południowo-zachodnich Niemczech)

(das) Schlesien | geogr. Śląsk

(das) Weihnachten [ˈvaɪ̯̩ naxtn̩] | rel. 

Boże Narodzenie 

MASKULINUM

der Abstand, Abstände | dystans 

der Akkusativ | ling. biernik 

der Albtraum | koszmar senny 

der Amtsvorsteher | naczelnik urzędu

der Anfall | napad

der Anführer [ˈanˌfyːʁɐ] | przywódca

der Ansatz, Ansätze | teoria, hipoteza

der Ärger | złość

der Arkadenbau | archit. arkady 

der Aromastoff, -e | substancja 

aromatyczna 

der Artikel | ling. rodzajnik 

der Aufenthalt, -e | pobyt

der Aufstand | powstanie

der Ausbruch | wybuch 

der Ausdruck | wyraz

der Außenseiter [ˈaʊ̯sn̩ˌzaɪt̯ɐ] | pot. 

outsider, człowiek odstający  

od większości społeczeństwa

der Ausstellungsraum, -räume |  

galeria

der Autounfall | wypadek 

samochodowy 

der Bahnhof | dworzec kolejowy

der Befehl [bəˈfeːl] | rozkaz

der Befürworter | zwolennik

der Begriff, -e | pojęcie

der Beleg, -e | dowód 

der Bereich, -e [bəˈʁaɪç̯] | obszar

der Bestandteil, -e | część składowa 

der Betreuer | opiekun  

der Bildhauer | rzeźbiarz

der Blumenstrauß | bukiet kwiatów

der Bluthochdruck | med. 

nadciśnienie tętnicze

der Blutzuckerspiegel  | med. 

poziom cukru we krwi  

der Bock auf etw. | pot. ochota  

na coś 

der Buchstabe | litera  

der Bürger, - [ˈbʏʁɡɐ] | obywatel 

der Busfahrer | kierowca autobusu 

der Charme [ʃaʁm] | urok 

der Datensatz | zbiór danych 

der Dativ | ling. celownik  

der Diabetes | med. cukrzyca 

der Diebstahl, -stähle | kradzież

der Dienst | służba
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der Dorfbewohner, - | mieszkaniec 

wioski

der Durchbruch [ˈdʊʁçˌbʁʊx] | przełom 

der Ehemann | małżonek

der Ehrendoktor | doktor honoris 

causa

der Einblick, -e | wgląd 

der Einbruch | załamanie

der Einfluss | wpływ  

der Eintritt | wstęp

der EL (Esslöffel)  | łyżka stołowa 

der Erfahrungswert, -e | wartość 

empiryczna

der Erwachsene, -n | osoba dorosła 

der Forscher, - | badacz

der Fremde, -n | obcy

der Gebirgszug, -züge 

[ɡəˈbɪʁksˌt͡suːk] | geogr. pasmo górskie 

der Gedanke, -n | myśl  

der Gegenstand, Gegenstände 

[ˈɡeːɡn̩ʃtant] | przedmiot, rzecz 

der Geist | duch, sfera duchowa

der Geistliche | rel. duchowny

der Geliebte, -n | ukochany 

der Genitiv | ling. dopełniacz  

der Gesang, Gesänge | rel. pieśń

der Geschmacksstoff, -e |  

substancja smakowa 

der Gesellschaftskritiker | krytyk 

społeczeństwa

der Gesundheitszustand | stan 

zdrowia 

der Großteil [ˈɡʁoːsˌtaɪl̯] | większość 

der Grund, Gründe | powód 

der Hauptvertreter | główny 

przedstawiciel

der Hochmut | pycha

der Husar, -en | hist. huzar

der Kampf | walka

der Kasus | ling. przypadek

der Knochen, - | anat. kość 

der Knorpel, - | anat. chrząstka  

der Körper | ciało

der Kram | pot. zbieranina, misz-masz

der Krankheitserreger, - | med. 

zarazek chorobotwórczy 

der Krebs | med. rak 

der Krieg | wojna

der Kühlschrank | lodówka

der Kunde, -n | klient

der Künstler, - [ˈkʏnstlɐ] | artysta 

der Laut, -e | dźwięk 

der Lebendige, -n | osoba żyjąca 

der Lebensabend | pot. schyłek życia

der Meister | mistrz 

der Musikunterricht | zajęcia 

muzyczne 

der Muskel, -n | anat. mięsień 

der Nachlass | spuścizna

der Namensgeber | dawca nazwy

der Nobelpreisträger | laureat 

Nagrody Nobla

der Obdachlose, -n | osoba 

bezdomna 

der Ort, -e | miejsce 

der Otto Normalverbraucher | pot. 

przeciętny zjadacz chleba, Kowalski 

der Pfad | ścieżka

der Pfarrer | rel. proboszcz 

der Pfeffer | pieprz 

der Preis, -e | nagroda

der Pürierstab | blender z nasadką 

miksującą 

der Raum | przestrzeń

der Reibelaut, -e | ling. spółgłoska 

szczelinowa, spirant 

der Reiseführer | przewodnik, pilot 

wycieczki 

der Ringende, -n | osoba walcząca 

der Risikofaktor | czynnik ryzyka 

der Rollstuhl | wózek inwalidzki 

der Roman | powieść 

der Ruf | renoma

der Ruhm [ʁuːm] | sława

der Saft | sok 

der Satz, Sätze [zat͡s] | zdanie  

der Sauerstoff | chem. tlen 

der Schaden | szkoda  

der Schauplatz, -plätze | miejsce 

akcji 
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der Schluss | wniosek 

der Schokgeschmack | smak 

czekoladowy 

der Schokoriegel [ˈʃokoˌʁiːɡl]̩ | batonik 

der Schriftsteller [ˈʃʁɪftˌʃtɛlɐ] | pisarz

der Schuss [ʃʊs] | pot. odrobina 

der Schutz | ochrona

der Schwiegersohn, -söhne | zięć 

der Segen | błogosławieństwo

der Selbstwert | wartość samego 

siebie 

der Singlehaushalt, -e |  

gospodarstwo domowe, w którym 

mieszka tylko jedna osoba

der Spaziergang | spacer 

der Spiegel [ˈʃpiːɡl]̩ | lustro  

der Sprachwissenschaftler, - 

[ˈʃpʁaːxvɪsn̩ˌʃaftlɐ] | językoznawca 

der Sprössling, -e [ˈʃpʁœslɪŋ] | pot. 

latorośl, pociecha

der Staat | państwo

der stimmlose alveolare Frikativ |  

ling. spółgłoska szczelinowa 

dziąsłowa, bezdźwięczna 

der Stolz [ʃtɔlt͡s] | duma

der Streifen | pot. film

der Studiengang, -gänge | kierunek 

studiów

der Suizidgedanke, -n | myśl 

samobójcza

der Taugenichts | pot. pej. ladaco, 

nicpoń 

der TL (Teelöffel) | łyżeczka 

der Tod | śmierć 

der Träger, - | nośnik 

der Übergang | przejście, przemiana

der Umzug | przeprowadzka

der Ursprung | źródło

der Verfechter [fɛɐ̯ˈfɛçtɐ] | obrońca

der Verlauf | przebieg 

der Verlust | utrata  

der Versager | nieudacznik

der Vorfahre, -n | przodek

der Vorteil, -e [ˈfɔʁˌtaɪl̯] | korzyść 

der Vorzug, Vorzüge | zaleta 

der Wahnsinn | szaleństwo 

der Weg | droga 

der Weltmarktpreis, -e | gosp. cena 

na rynku światowym

der Weltruhm | sława na skalę 

światową 

der Wiesenstein | dosł. łąkowy 

kamień

der Wissenschaftler, -  | naukowiec

der Wissensdurst | pot. głód wiedzy

der Würfel | kostka 

der Zeitrahmen | ramy czasowe

der Zerfall [t͡sɛɐ̯ˈfal] | upadek

der Zufluchtsort | schronienie, 

bezpieczne miejsce

der Zusammenhalt | jedność, 

spójność

der Zusammenhang | związek  

der Zweck, -e [t͡svɛk] | cel

der Zweite Weltkrieg | hist. II wojna 

światowa

FEMININUM

die Abgehobenheit | podniosłość, 

patetyczność

die Abhängigkeit, -en | zależność 

die Ablehnung | odrzucenie

die Abwehr | med. odporność 

die Ähnlichkeit | podobieństwo

die Anerkennung | uznanie

die Anfahrt | dojazd

die Angst | strach 

die Anlaufstelle, -n | adres 

kontaktowy

die Antwort | odpowiedź  

die Armut | bieda

die Art | rodzaj  

die Atemwegserkrankung, -en |  

med. choroba dróg oddechowych 

die Auffassung, -en | pogląd

die Aufforderung | nawoływanie

die Aufführung | wystawienie

die Aufgabe, -n | zadanie

die Auflehnung | sprzeciw

die Ausgabe | wydanie 
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die Ausgangssperre, -n |  

ograniczenie w przemieszczaniu się

die Aussage, -n | wypowiedź 

die Ausstattung | wyposażenie 

die Ausweisung | polit. wydalenie, 

deportacja

die Auszeichnung, -en | wyróżnienie

die Bedeutung | znaczenie

die Beerdigung | pogrzeb 

die Befürchtung, -en | obawa  

die Behandlung, -en | zabieg, leczenie

die Beilage | dodatek 

die Belastungsprobe | test 

wytrzymałości

die Bereicherung | wzbogacenie 

die Beschäftigung mit etw. |  

zajmowanie się czymś  

die Beschreibung | opis 

die Bevölkerung | społeczeństwo

die Bewegung | ruch

die Bewertung | ocena

die Bewunderung | podziw 

die Bezeichnung | określenie

die Bitterschokolade | gorzka 

czekolada 

die Blütezeit | okres rozkwitu 

die Botschaft | przesłanie 

die Bronchitis | med. zapalenie 

oskrzeli

die Bundesdrogenbeauftragte | polit. 

federalna komisarz ds. narkotyków 

die Burg | gród, zamek

die Dattel, -n | daktyl 

die Determinationslehre | nauka  

o determinizmie

die Dorfschule | szkoła wiejska

die Dose | puszka 

die Droge, -n | narkotyk 

die Düsternis, -se | mrok 

die Ebene, -n | płaszczyzna 

die Eheschließung | zawarcie 

małżeństwa

die Ehrlichkeit | szczerość  

die Eigenständigkeit | samodzielność

die Einführung | wprowadzenie

die Einrichtung, -en | placówka

die Einsamkeit | samotność

die Einschränkung | ograniczenie 

die Engstelle | zwężenie 

die Enthüllung | zdemaskowanie 

die Entstehung | powstanie

die Entwicklung | rozwijanie 

die Erdbeere, -n | truskawka 

die Erfahrung, -en | doświadczenie  

die Erfolgsquote | wskaźnik sukcesu

die Erholung | wypoczynek

die Erkenntnis | wniosek

die Erkrankung, -en | choroba, 

schorzenie 

die Ernährung | odżywianie się  

die Erwartung, -en | oczekiwanie  

die Erziehung | wychowanie

die Fähigkeit, -en | zdolność, 

umiejętność

die Feier | uroczystość 

die Fettleibigkeit | otyłość

die Fettsäure, -n [ˈfɛtzɔɪʁ̯ə] | chem. 

kwas tłuszczowy 

die Folge, -n | skutek, następstwo

die Forschung, -en | badanie 

die Fortbewegung | ruch, poruszanie 

się 

die Fotoerlaubnis | pozwolenie  

na robienie zdjęć 

die Frage, -n | kwestia

die Freiheit | wolność

die Freizeitbeschäftigung | hobby, 

zajęcie rekreacyjne  

die Führung [ˈfyːʁʊŋ] | oprowadzanie 

die Furcht [fʊʁçt] | strach 

die Gefahr, -en | niebezpieczeństwo

die Gefangene | więźniarka 

die Gegenwart | współczesność

die Geldgier | chciwość

die Gemeinschaft | społeczność

die Gerechtigkeit | sprawiedliwość

die Geringschätzung | lekceważenie

die Geschäftsfrau [ɡəˈʃɛft͡sˌfʁaʊ̯] | pot. 

businesswoman
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die Gesellschaft | społeczeństwo

die Gesundheit | zdrowie 

die Gesundheitsförderung |  

promocja zdrowia

die Gesundheitsvorsorge |  

profilaktyka zdrowotna

die Grundlage | podstawa  

die Hafermilch | mleko owsiane 

die Haltung | postawa, nastawienie

die Handlung | akcja

die Handschrift, -en | rękopis

die Hast | pośpiech

die Hauptfigur | główny bohater

die Hauptmahlzeit, -en | główny 

posiłek 

die Heimat | mała ojczyzna, strony 

rodzinne

die Heirat | małżeństwo

die Herz-Kreislauf-Erkrankung, 

-en | med. choroba układu krążenia 

die Heuchelei [hɔɪç̯əˈlaɪ]̯ | hipokryzja

die Hilfe | pomoc

die Hilfestellung, -en | pomoc, wsparcie

die Hoffnung | nadzieja

die Kaiserin | cesarzowa 

die Kaufmannstochter | córka kupca

die Kichererbse, -n | ciecierzyca 

die Kirche | Kościół

die Klangwahrnehmung | percepcja 

dźwięku 

die Knoblauchzehe, -n | ząbek 

czosnku 

die Kontaktbeschränkung, -en |  

ograniczenie w kontaktach z innymi 

ludźmi

die Konzentrationsfähigkeit |  

zdolność do koncentracji 

die Koryphäe, -n | pot. ekspert

die Kost | pożywienie

die Kraft, Kräfte | siła

die Krankheit, -en | choroba

die Küchenmaschine | robot kuchenny

die Kugel, -n | kulka 

die Lage | sytuacja 

die Landschaft, -en | krajobraz 

die Lebenseinstellung | nastawienie 

do życia 

die Lebensqualität | jakość życia 

die Lebensweisheit | mądrość życiowa

die Lehre, -n | nauka 

die Leistung, -en | osiągnięcie 

die Lesefähigkeit, -en | umiejętność 

czytania 

die Luft | powietrze 

die Luftfeuchtigkeit | wilgotność 

powietrza

die Lüge, -n [ˈlyːɡə] | kłamstwo 

die Machenschaft, -en  | pot. pej. 

intryga, machinacje

die Macht | władza 

die Machtergreifung | przejęcie 

władzy

die Menge | ilość 

die Möglichkeit, -en | możliwość

die Möhre, -n [ˈmøːʁə] | marchewka 

die Monopolstellung | gosp. pozycja 

monopolistyczna

die Müdigkeit | zmęczenie  

die Musikerziehung| edukacja 

muzyczna, wychowanie muzyczne 

die Muße | pot. wolne chwile, czas

die Nachricht [ˈnaːxˌʁɪçt] | wiadomość

die Nähe | pobliże

die Nahrungsaufnahme |  

przyjmowanie pokarmów  

die Neugier | ciekawość

die Not | opresja, tarapaty

die Nutzung [ˈnʊt͡sʊŋ] | wykorzystanie

die Öffentlichkeit | opinia publiczna

die Ordnung | porządek

die Ortschaft, -en | miejscowość 

die Parkanlage | zespół parkowy

die Partikel, -n | ling. partykuła 

die Persönlichkeit | osobowość 

die Pflicht, -en [p͡flɪçt] | obowiązek

die Präposition, -en | ling. przyimek 

die Preisliste | cennik 

die Prise | szczypta 
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die Realschule | szkoła realna 

(placówka kładąca nacisk  

na zdobywanie praktycznych 

umiejętności oraz głosząca potrzebę 

edukacji szerokiego grona ludności, 

także mas chłopskich)

die Regierung | polit. rząd  

die Reinheit | czystość

die Richtung | kierunek

die Rosensorte, -n | gatunek róży 

die Scheidung | rozwód

die Scheinheiligkeit | fałsz, obłuda

die Scheu vor etw. | obawa  

przed czymś 

die Schlafqualität | jakość snu 

die Schriftstellerin | pisarka 

die Seehöhe [zeːˈhøːə] | geogr. 

wysokość nad poziomem morza

die Seele [ˈzeːlə] | dusza 

die Sehenswürdigkeit | zabytek

die Selbstverwirklichung | psych. 

samorealizacja

die Sicherheit [ˈzɪçɐhaɪt̯] | pewność

die Sicht [zɪçt] | punkt widzenia

die sitzende Lebens weise | siedzący 

tryb życia 

die Sitzung [ˈzɪt͡sʊŋ] | sesja 

die Skepsis | wątpliwość

die Sommersaison | sezon letni 

die Sorge, -n | troska, zmartwienie 

die Spielbank | kasyno 

die Spitze [ˈʃpɪt͡sə] | szczyt

die Sprachwissenschaft | ling. 

językoznawstwo 

die Spur, -en [ʃpuːɐ̯] | ślad  

die Stelle | miejsce, stanowisko, 

posada 

die Stiftung, -en | fundacja

die Stimme, -n | głos

die Störung, -en | zaburzenie 

die Straße [ˈʃtʁaːsə] | ulica 

die Studie, -n [ˈʃtuːdiə̯] | badanie

die Suche | poszukiwanie

die Sünde, -n [ˈzʏndə] | rel. grzech

die Tätigkeit [ˈtɛːtɪçkaɪt̯] | zajęcie 

die Tatsache | fakt

die Teilnahmslosigkeit | obojętność, 

apatia

die Theaterbühne | scena teatralna

die Tochter, Töchter | córka 

die Traurigkeit | smutek  

die Tuberkulose | med. gruźlica 

die Übersetzung, -en | tłumaczenie

die Überzeugung | przekonanie

die Umgebung | okolica, otoczenie

die Umsetzung | zastosowanie, 

wdrożenie

die Umwelt | środowisko, otoczenie

die Umweltverschmutzung |  

zanieczyszczenie środowiska 

die Unabhängigkeit | niezależność

die Unternehmerschaft | gosp. ogół 

przedsiębiorców

die Unterstützung | wsparcie

die Untersuchung, -en | badanie 

die Uraufführung | prapremiera

die Ursache, -n | powód

die Verallgemeinerung, -en |  

uogólnienie 

die Veranstaltung, -en | uroczystość, 

impreza, wydarzenie

die Verarbeitung | przetwarzanie 

die Verbindung | połączenie 

die Vererbung | dziedziczność

die Verfügbarkeit | dostępność

die Vergangenheit | przeszłość 

die Verhaltensstörung | med. psych. 

zaburzenie zachowania  

die Verhaltensweise, -n | sposób 

zachowania

die Verletzung, -en | obrażenie, rana  

die Verlockung | pokusa

die Verlogenheit | zakłamanie

die Veröffentlichung | publikacja  

die Verweigerung | odmowa  

die Voranmeldung | zgłoszenie 

die Vorstellung | wyobrażenie

die Wahrheit [ˈvaːɐ̯haɪt̯] | prawda

die Wahrnehmung, -en | postrzeganie
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die Wahrscheinlichkeit |  

prawdopodobieństwo

die Wärme | ciepło 

die Waschfrau | praczka

die Weise | sposób 

die Werbung | reklama 

die Wiese, -n | łąka

die Wirklichkeit | rzeczywistość

die Wirkung | działanie

die Wissenschaft [ˈvɪsn̩ʃaft] | nauka

die Wohnung [ˈvoːnʊŋ] | mieszkanie

die Wurzel, -n [ˈvʊʁt͡sl]̩ | korzeń 

die Zelle, -n [ˈt͡sɛlə] | biol. komórka 

die Zellwand, -wände | biol. ściana 

komórkowa 

die Zensur [t͡sɛnˈzuːɐ̯] | cenzura

die Zentralheizung | centralne 

ogrzewanie 

die Zivilisationskrankheit, -en |  

med. choroba cywilizacyjna 

die Zubereitung | sposób 

przygotowania 

die Zuflucht [ˈt͡suːˌflʊxt] | schronienie

die Zusammensetzung | ling. 

złożenie językowe 

die Zuversicht | ufność, wiara 

die Zuwendung | troska, uwaga

die Zwischenmahlzeit, -en | przekąska 

(die) CSU (Christlich-Soziale Union) | 

polit. Unia Chrześcijańsko-Społeczna 

w Bawarii (partia polityczna  

o charakterze centroprawicowym)

(die) Weimarer Republik | hist. 

Republika Weimarska

E
ebenfalls | również, także 

eigentlich [ˈaɪɡ̯n̩tlɪç] | właściwie 

ein bisschen | pot. troszeczkę 

eine Unmenge von etw. | pot. 

mnóstwo czegoś, ogromna ilość 

czegoś  

eine Wahl treffen | dokonać wyboru 

einer Glaubensgemeinschaft beitreten |  

przystępować do wspólnoty religijnej

einer Sache auf den Grund gehen |  

pot. dokładnie, gruntownie coś 

zbadać

einer Sache Aufmerksamkeit 

schenken | poświęcać czemuś uwagę

einer Sache entgehen | uniknąć 

czegoś

einer Sache entkommen | uciec 

przed czymś, umknąć czemuś

einer Sache freien Lauf lassen | pot. 

dać ujście, upust czemuś

einer Sache gleichen | być podobnym 

do czegoś 

einer Sache nachgehen | realizować 

coś, podążać za czymś

Einfachzucker (Pl.)  | chem. cukry 

proste, monosacharydy 

einflussreich | wpływowy

eingreifen | ingerować

einsam | samotny  

einschneidend | decydujący 

einsetzen [ˈaɪn̯ˌzɛt͡sn̩] | stosować 

einstufen | klasyfikować 

einzig [ˈaɪn̯t͡sɪç] | jedyny 

einzigartig | wyjątkowy, jedyny  

w swoim rodzaju

empfinden | odczuwać

entbehrlich | zbędny, niepotrzebny  

entdecken | odkrywać

entfachen | rozbudzać, wzniecać

enthalten | zawierać 

entlarven | demaskować

entlassen | zwalniać 

entscheiden | decydować 

Entscheidungen treffen (Pl.) |  

podejmować decyzje 

entstehen [ɛntˈʃteːən] | powstawać 

entsteinen [ɛntˈʃtaɪn̯ən] | drylować 

erbauen | wznosić

erfahren | doświadczać, dowiedzieć 

się 

erfüllen | spełniać 

ergänzen [ɛɐ̯ˈɡɛnt͡sn̩] | uzupełniać 
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erhalten | otrzymać

erkennen | rozpoznawać 

erklären | wyjaśniać

erkunden | odkrywać

erläutern | wyjaśniać 

erleben | przeżywać, doświadczać

ermäßigte Eintrittskarte | bilet  

ze zniżką 

Ernährungsprinzipien (Pl.)  | zasady 

żywienia 

erneut | ponownie

ernsthaft | poważnie

erreichen [ɛɐ̯ˈʁaɪç̯n̩] | osiągnąć

ersehnen | oczekiwać z utęsknieniem

ertragen | znosić, wytrzymywać

erwähnen [ɛɐ̯ˈvɛːnən] | wspominać

erwähnenswert | wart wspomnienia

erwarten | oczekiwać 

erwidern | odwzajemniać 

erzählen [ɛɐ̯ˈt͡sɛːlən] | opowiadać 

erzwungen | wymuszony 

es stellt sich heraus, dass … |  

okazuje się, że …

etw. ans Licht bringen | pot. 

wydobyć coś na światło dzienne 

etw. auf dem Schirm haben | pot. 

mieć coś na uwadze

etw. aufgreifen | powracać  

do czegoś, ponownie się czegoś 

podejmować

etw. beantworten | odpowiadać  

na coś 

etw. beeinflussen | wpływać na coś  

etw. beeinträchtigen | negatywnie 

na coś wpływać 

etw. besiegen | pokonać coś 

etw. durchstehen | pot. przetrwać coś

etw. in Betracht ziehen | brać coś 

pod uwagę 

etw. in Einklang bringen |  

zharmonizować coś 

etw. in Erwägung ziehen | brać coś 

pod rozwagę 

etw. meistern | pot. poradzić sobie 

z czymś

etw. mit etw. verbinden | wiązać coś 

z czymś

etw. nicht scheuen | nie wstydzić się 

czegoś

etw. von jdm. halten | sądzić coś  

o kimś   

etw. zu Papier bringen | pot. 

przenieść coś na papier

F
Fachkräfte (Pl.) | specjaliści, fachowcy 

fehlerfrei [ˈfeːlɐˌfʁaɪ]̯ | bezbłędnie 

feiern | świętować 

fest von etw. überzeugt sein |  

być o czymś mocno przekonanym 

festlegen | ustalać 

fettlöslich [ˈfɛtˌløːslɪç] | rozpuszczalny 

w tłuszczach

flektieren | ling. odmieniać 

flüchten [ˈflʏçtn̩] | uciekać

folgen | następować

förderlich [ˈfœʁdɐlɪç] | korzystny

fortfahren | kontynuować 

fortgeschritten | zaawansowany, 

podeszły 

fragwürdig | wątpliwy

fremd | obcy

freut mich, dich wiederzusehen |  

cieszę się, że znowu cię widzę 

frieren | zamrażać  

fruchten [ˈfʁʊxtn̩] | owocować

für etw. geeignet sein | być 

odpowiednim do czegoś  

für etw. stehen | oznaczać coś 

für etw. verantwortlich sein | być  

za coś odpowiedzialnym  

für jdn. gelten | dotyczyć, 

obowiązywać kogoś 

G
garnieren | przybrać, garnirować

gedankenlos | nierozważnie 

gefallen | podobać się 

gegen jdn. kämpfen | walczyć 

przeciwko komuś 

gegenüber | wobec 
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Geheimnisse lüften | pot. uchylać 

rąbka tajemnicy

geheimnisvoll | tajemniczy

geistig | umysłowy

gelingen | udać, powieść się 

gemein | podły, nikczemny, niegodziwy

gemischte Gefühle (Pl.) | pot. 

mieszane uczucia 

geraten | popadać 

gesellschaftlich | społeczny 

gesund halten | utrzymywać  

w zdrowiu

gesundheitlich | zdrowotny  

getrennte Wege gehen | pot. pójść 

innymi drogami 

gezwungen | sztuczny, nienaturalny 

glatt | gładki  

gleichermaßen | w równym stopniu 

gleichmäßig | równomiernie 

glücklich [ˈɡlʏklɪç] | szczęśliwy

Götter (Pl.) [ˈɡœtɐˌ] | bogowie 

grausam | okrutny

Grundnährstoffe (Pl.)  | podstawowe 

substancje odżywcze 

H
Haferflocken (Pl.) | płatki owsiane 

heilen | leczyć  

heilig | rel. święty 

herausbringen | wydawać 

herausfinden | dowiedzieć się, ustalić

herausragend | wybitny, 

wyróżniający się 

herrschen | panować 

herstellen | produkować, wytwarzać 

herum | wokół 

hervorragend | wybitny

hetzen [ˈhɛt͡sn̩] | pot. pędzić, gnać 

hiesig | tutejszy 

hinterlassen | pozostawiać

hinzugeben | wkładać, dodawać

höchstwahrscheinlich |  

najprawdopodobniej 

hohes Ansehen genießen | cieszyć 

się dużym uznaniem

I
im Gegenteil | przeciwnie 

im Laufe der Zeit | z biegiem czasu 

im Zuge [ˈt͡suːɡə] | w obliczu, wobec

imposant | imponujący, robiący duże 

wrażenie 

in den Fokus rücken | pot. znaleźć 

się w centrum zainteresowania

in der Lage sein | być w stanie

in der Nähe von etw. | w pobliżu 

czegoś

in doppelter Weise | w dwojaki sposób

in etw. bestehen | polegać na czymś

in etw. hineingehen | pot. wchodzić 

w coś 

in Folge | pod rząd

in gewissem Maße | w pewnym 

stopniu, do pewnego stopnia

in Kraft treten | praw. wejść w życie, 

nabrać mocy prawnej  

in sich vereinen | łączyć w sobie

in Sticks schneiden | kroić w słupki 

in Vergessenheit geraten | popaść 

w zapomnienie

in Wahrheit | w rzeczywistości, tak 

naprawdę 

infolge | wskutek  

inhaltlich | pod względem treści

innewohnen | być częścią

insgesamt | łącznie

J
jdm. begegnen | spotykać kogoś 

jdm. etw. ans Herz legen | pot. 

polecać komuś coś

jdm. Gesellschaft leisten |  

dotrzymywać komuś towarzystwa, 

towarzyszyć komuś 

jdm. Mut machen | dodawać komuś 

odwagi  

jdm. schwer zu schaffen machen |  

pot. sprawiać komuś problemy, 

obciążać kogoś psychicznie 

jdm. schwer/leicht fallen | pot. 

przychodzić komuś z trudem/

łatwością 
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jdm. zu etw. verhelfen | dopomóc 

komuś w czymś

jdn. an die Spitze bringen | pot. 

zaprowadzić kogoś na szczyt kariery 

jdn. angreifen | krytykować kogoś

jdn. anrufen | zadzwonić do kogoś

jdn. heiraten | poślubić kogoś

jdn. von etw. überzeugen |  

przekonywać kogoś o czymś

jdn. vor etw. schützen | chronić 

kogoś przed czymś 

jdn. zu etw. anmelden | zapisać 

kogoś na coś 

jdn. zu etw. bewegen | skłaniać 

kogoś do czegoś 

jds. Aufmerksamkeit erregen |  

przyciągać czyjąś uwagę

jüdisch [ˈjyːdɪʃ] | żydowski 

K
karikieren | karykaturować

kennzeichnen | charakteryzować

kognitiv | psych. kognitywny, 

poznawczy 

königlich [ˈkøːnɪklɪç] | królewski 

Konzentrationsschwächen (Pl.) |  

med. psych. zaburzenia koncentracji  

körperlich [ˈkœʁpɐlɪç] | fizyczny

Körperpflegeprodukte (Pl.)  |  

produkty do pielęgnacji ciała 

köstlich [ˈkœstlɪç] | wyborny, pyszny 

kräftig [ˈkʁɛftɪç] | mocno, silnie 

krank | chory

kühn [kyːn] | śmiały 

künstlerisch [ˈkʏnstləʁɪʃ] | artystyczny

L
lächeln [ˈlɛçln̩] | uśmiechać się 

Langezeitfolgen (Pl.) | konsekwencje 

mające długofalowe skutki

langfristig | długoterminowo

langkettig | chem. długołańcuchowy, 

złożony  

längst [lɛŋst] | od dawna

laufend | na bieżąco 

Lebensmittel (Pl.) | produkty 

spożywcze

lebensnotwendig | niezbędny dla 

życia 

lebenswichtig | niezbędny dla życia 

lecker | smaczny 

leer [leːɐ̯] | pusty 

leider | niestety 

letztendlich | ostatecznie 

letztes Mal | ostatnim razem 

liebevoll | troskliwy

liefern | dostarczać 

lindern | łagodzić

literarisches Schaffen | twórczość 

literacka

locken | kusić, wabić

M
makellos | nieskazitelny

Medizinwissenschaften (Pl.) | nauki 

medyczne 

merken | zapamiętać, zauważyć

mit Bedacht | z rozwagą

mit etw. umgehen | radzić sobie  

z czymś, obchodzić się z czymś

mit etw. Zeit verbringen | spędzać 

na czymś czas  

mit etw. zufrieden sein | być  

z czegoś zadowolonym

mit etw. zurechtkommen | poradzić 

sobie z czymś

mit jdm. in Kontakt treten |  

nawiązywać z kimś kontakt, 

znajomość

mittlerweile | tymczasem 

möglich [ˈmøːklɪç] | możliwy

N
nach Belieben | według upodobania 

nach etw. klingen | brzmieć jak coś

nach wie vor | w dalszym ciągu  

nachvollziehen | rozumieć

nahen | zbliżać się, nadchodzić, 

nadciągać

nahrhaft | pożywny 

nämlich | bowiem 
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Nichts dergleichen! | pot. Nic z tych 

rzeczy! Nic podobnego!

nie | nigdy  

niederlegen | składać 

niederschlagen | stłumić

niedlich [ˈniːtlɪç] | śliczny 

öffentliche Einrichtungen (Pl.)  |  

instytucje publiczne

Öffnungszeiten (Pl.)  | godziny 

otwarcia

ordentlich [ˈɔʁdn̩tlɪç] | porządnie

P
peinlich [ˈpaɪn̯ˌlɪç] | przykry, żenujący

pflegebedürftig | wymagający opieki

pflegen | dbać, kultywować

positiv eingestellt sein | być 

pozytywnie nastawionym 

posttraumatische Belastungen (Pl.) |  

psych. med. zespół stresu 

pourazowego

prächtig | okazały, wytworny

prachtvoll | okazały

prägen | wpłynąć, kształtować

pressen | tłoczyć 

Q
quasi [ˈkvaːzi] | jakby 

R
rechtfertigen | usprawiedliwiać

regelmäßig [ˈʁeːɡl ̩̩ mɛːsɪç] | regularnie

regieren | ling. rządzić  

Reiswaffeln (Pl.) | wafle ryżowe 

rosig sein | pot. być różowym

S
sättigen [ˈzɛtɪɡn̩] | sycić  

schädlich [ˈʃɛːtlɪç] | szkodliwy

scharf | ostry, surowy

schärfen [ˈʃɛʁfn̩] | wyostrzać 

scheinen | wydawać się, sprawiać 

wrażenie 

scheitern | nie powieść się, ponieść 

porażkę 

scherzhaft | żartobliwie 

Schlafstörungen (Pl.) | med. 

zaburzenia snu  

schlesisch [ˈʃleːzɪʃ] | śląski

schließen [ˈʃliːsn̩] | zamykać 

schöpfen [ˈʃœp͡fn̩] | czerpać

schrecklich [ˈʃʁɛklɪç] | straszny 

Schulden (Pl.) | długi

schützen [ˈʃʏt͡sn̩] | chronić

schwer fallen | pot. przychodzić  

z trudem

seelisch | duchowy 

Selbstmord begehen | popełnić 

samobójstwo

sich abspielen | rozgrywać się

sich als jmd. entpuppen | okazać się 

kimś

sich an etw. erinnern | przypominać 

sobie o czymś 

sich an jdn. wenden | zwracać się  

do kogoś

sich andeuten | zarysowywać się

sich auf etw. auswirken |  

oddziaływać, wpływać na coś 

sich auf etw. freuen | cieszyć się  

na coś 

sich aufbauen | ukształtować się 

sich äußern [ˈɔɪs̯ɐn] | wypowiadać się  

sich befinden | znajdować się

sich bestätigen | potwierdzać się 

sich bewegen | poruszać się 

sich bilden | tworzyć się 

sich den Weg bahnen | pot. torować 

sobie drogę

sich durch etw. auszeichnen |  

wyróżniać się czymś

sich einer Sache aussetzen | narażać 

się na coś 

sich einer Sache stellen | pot. stawić 

czemuś czoła 

sich einig sein | zgadzać się z kimś 

sich entspannen | zrelaksować się

sich erholen | wypoczywać

sich ernähren | odżywiać się

sich etw. anhören | posłuchać sobie 

czegoś

sich etw. anschaffen | sprawić, kupić 

sobie coś 
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sich etw. anschauen | obejrzeć sobie 

coś

sich etw. einig sein | być zgodnym  

w danej kwestii

sich etw. erträumen | wymarzyć 

sobie coś 

sich etw. gönnen | pozwolić sobie  

na coś

sich etw. überlegen | przemyśleć 

sobie coś 

sich etw. zu Nutze machen | czerpać 

z czegoś korzyść

sich fortbewegen | poruszać się 

sich für etw. entscheiden |  

zdecydować się na coś

sich gedulden | uzbroić się  

w cierpliwość

sich gliedern | dzielić się

sich großer Beliebtheit erfreuen |  

cieszyć się dużą popularnością

sich hübsch machen | pot. stroić się 

sich in etw. hineinsteigern | pot. 

zagłębiać się w coś 

sich in etw. versetzen | przenosić się 

gdzieś 

sich irren | mylić się

sich mit etw. beschäftigen |  

zajmować się czymś 

sich mit etw. schwer tun | pot. mieć 

z czymś trudności

sich mit etw. verbinden | łączyć się 

z czymś 

sich mit etw. versorgen |  

zaopatrywać się w coś

sich Mühe geben | zadawać sobie 

trud

sich überwinden | przemóc się 

sich um etw. kümmern | troszczyć 

się o coś

sich um etw. Sorgen machen |  

martwić się o coś 

sich verhalten | zachowywać się  

sich vernetzen [fɛɐ̯ˈnɛt͡sn̩] | inform. 

połączyć się internetowo

sich verschaffen | zapewnić sobie

sich von etw. lösen | uwolnić się  

od czegoś 

sich widerspiegeln | odzwierciedlać 

się

sicherlich [ˈzɪçɐˌlɪç] | z pewnością

sie ließen mich im Stich | pot. oni 

zostawili mnie na lodzie 

sinken | spadać, zmniejszać się

sinnlich [ˈzɪnlɪç] | zmysłowy

skurril | dziwaczny

so weit sein | pot. zajść już tak daleko

sonderbar | dziwnie, osobliwie  

sonnenreich [ˈzɔnənˌʁaɪç̯] | słoneczny

sorglos | beztrosko

sozial [zoˈt͡sia̯ːl] | społeczny

soziales Wesen | psych. istota 

społeczna

spenden [ˈʃpɛndn̩] | dawać 

spüren | odczuwać

ständig [ˈʃtɛndɪç] | stały  

statt [ʃtat] | zamiast 

staunen | dziwić się 

stecken | tkwić 

steigen [ˈʃtaɪɡ̯n̩] | wzrastać

sterben [ˈʃtɛʁbn̩] | umierać 

stets | stale 

stillstehen | stać nieruchomo

Süßigkeiten (Pl.) | słodycze 

T
tatsächlich [ˈtaːtˌzɛçlɪç] | rzeczywiście 

teilweise | częściowo

tief | głęboki 

trocken | suchy 

U
über jdn. lachen | śmiać się z kogoś 

überaus | nad wyraz 

überhaupt [ˌyːbɐˈhaʊ̯pt] | w ogóle 

überraschenderweise 

[yːbɐˈʁaʃn̩dɐˌvaɪz̯ə] | niespodziewanie

übertreiben [yːbɐˈtʁaɪb̯n̩] | przesadzać

übrig [ˈyːbʁɪç] | pozostały 

übrigbleiben | pozostawać

um etw. bemüht sein | starać się  

o coś 

um etw. kämpfen | walczyć o coś
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um jeden Preis | za wszelką cenę

umfassen | obejmować, zawierać

umgangssprachlich | potocznie  

Umstände (Pl.)  | okoliczności

umstritten | kontrowersyjny

unangenehm | nieprzyjemny 

und zwar | a mianowicie

unentdeckt | nieodkryty 

unentgeltlich | nieodpłatnie 

ungefähr [ˈʊnɡəfɛːɐ̯] | około

ungewöhnlich | nietypowy

unmittelbar | bezpośredni

unmöglich [ˈʊnmøːklɪç] | niemożliwy

unruhig [ˈʊnʁuːɪç] | niespokojny

unscheinbar | niepozorny

unterdrücken [ˌʊntɐˈdʁʏkn̩] | uciskać

unterliegen | podlegać

unterschiedlich [ˈʊntɐˌʃiːtlɪç] | różny  

unterstützen [ˌʊntɐˈʃtʏt͡sn̩] | wspierać

ursprünglich | pierwotny

V
vehement  | ostry, gwałtowny

verändern [fɛɐ̯ˈʔɛndɐn] | zmieniać 

veranstalten | organizować  

verarbeiten |  przetwarzać

verbessern [fɛɐ̯ˈbɛsɐn] | poprawiać  

verbringen [fɛɐ̯ˈbʁɪŋən] | spędzać

verdanken | zawdzięczać 

vereinsamen | stać się samotnym

verfassen | tworzyć, pisać

verfolgen | śledzić 

verfügen lassen | praw. zarządzić

verkürzen [fɛɐ̯ˈkʏʁt͡sn̩] | skracać

verleihen [fɛɐ̯ˈlaɪə̯n] | przyznawać

verleihen | nadawać

verlieren | tracić

vermeidbar | dający się uniknąć 

vermitteln | przekazywać 

veröffentlichen | publikować

verringern [fɛɐ̯ˈʁɪŋɐn] | umniejszać 

verschiedenartig | na różne sposoby 

verschneit [fɛɐ̯ˈʃnaɪt̯] | zaśnieżony

versichern [fɛɐ̯ˈzɪçɐn] | gwarantować, 

zapewniać 

versorgen | zaopatrywać 

verspannt | pot. spięty

versprechen [fɛɐ̯ˈʃpʁɛçn̩] | obiecać 

versterben [fɛɐ̯ˈʃtɛʁbn̩] | umierać

versuchen | próbować 

verursachen | powodować 

verwachsen [ˌfɛɐ̯ˈvaksn̩] | zarastać 

verwandeln | przemieniać, 

przeobrażać

verwenden [fɛɐ̯ˈvɛndn̩] | stosować

verwerten | wykorzystywać 

verwundern | dziwić 

verzweifelt [fɛɐ̯ˈt͡svaɪf̯l ̩ t] | zrozpaczony 

vitaminreich | bogaty w witaminy

vollends | w pełni

vollwertig | pełnowartościowy 

von Bedeutung sein | mieć 

znaczenie

von etw. abweichen | odbiegać  

od czegoś  

von etw. Gebrauch machen | robić  

z czegoś użytek 

von etw. handeln | traktować, 

opowiadać o czymś 

von etw. zeugen | świadczyć o czymś

von Kindesbeinen an | pot.  

od najmłodszych lat

von Wert sein | być cennym, 

wartościowym 

vor etw. zurückschrecken | cofać się 

przed czymś

vor jdm. flüchten | uciekać przed kimś

vor Ort | na miejscu 

Vor Sonnenaufgang |  

Przed wschodem słońca (jeden  

z najważniejszych dramatów 

Gerharta Hauptmanna)

vorgekocht | wcześniej ugotowany 

vorgeprägt sein | być wcześniej 

ukształtowanym 

vorlesen | czytać na głos

W
wachsen [ˈvaksn̩] | rosnąć

wählen | wybierać

wahr | prawdziwy

wecken | wzbudzać 
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weilen | przebywać

weise | mądry 

weit verbreitet | szeroko 

rozpowszechniony  

weiterhin | w dalszym ciągu, dalej 

wenn ich ganz ehrlich sein soll | pot. 

jeśli mam być całkiem szczery 

Wert auf etw. legen | przykładać 

wagę do czegoś 

werten | oceniać

wertlos | bezwartościowy 

Widrigkeiten (Pl.) | przeciwności, 

trudności

wirken | oddziaływać 

wissenschaftlich | naukowy 

würfeln [ˈvʏʁfl ̩ n] | kroić w kosteczkę  

Z
zänkisch [ˈt͡sɛŋkɪʃ] | kłótliwy

zerkleinern | rozdrabniać 

zu Ehren | na cześć

zu etw. beitragen | przyczyniać się 

do czegoś   

zu etw. führen | prowadzić do czegoś

zu etw. gehören [ˈʁɛçnən] | zaliczać 

się do czegoś 

zu etw. greifen | pot. sięgnąć po coś

zu etw. neigen | skłaniać się ku 

czemuś 

zu jdm. zu Besuch kommen | przyjść 

do kogoś z wizytą 

zu Kräften kommen | pot. nabierać 

sił, dochodzić do siebie 

zu Wohlstand kommen | dojść  

do bogactwa

zufolge [t͡sʊˈfɔlɡə] | według 

zufrieden [t͡suˈfʁiːdn̩] | zadowolony 

zugeben [ˈt͡suːˌɡeːbn̩] | przyznawać

zugehörig | przynależący 

zugrunde gehen | pot. marnie 

kończyć

zukünftig [ˈt͡suːˌkʏnftɪç] | przyszły

zuletzt [t͡suˈlɛt͡st] | ostatnio

zum Schluss kommen | dochodzić  

do wniosku 

zumal [t͡suˈmaːl] | zwłaszcza, że

zumindest | przynajmniej 

zunehmend [ˈt͡suːneːmənt] | coraz 

bardziej

zuordnen | przyporządkować 

zur Verfügung stehen | być  

do dyspozycji

zusammenführen | połączyć, 

zjednoczyć

zusammenstellen | zestawiać 

zusätzlich [ˈt͡suːˌzɛt͡slɪç] | dodatkowo

zusätzliche Gebühre (Pl.) | opłaty 

dodatkowe 

zustande kommen | mieć miejsce, 

dziać się 

Zutaten (Pl.) [ˈt͡suːtaːtn̩] | składniki 

Zweifachzucker (Pl.) | chem. 

disacharydy, dwucukry 

zwischen etw. liegen Welten | pot. 

między czymś jest przepaść
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