
A
aberwitzig | lit. niedorzeczny
abgekürzt | w skróconej formie
abgesehen davon, dass… | pominąwszy to, 
że…
Abiturprüfungen ablegen | podchodzić do 
egzaminów maturalnych
abschalten | pot. wyłączyć się
abwechslungsreich | urozmaicony
ADAC - (Allgemeiner Deutscher Automobil- 
Club) | Powszechny Niemiecki Automobilklub
AG | (Aktiengesellschaft) spółka akcyjna
aktuelle Themen aufgreifen | podejmować 
aktualne tematy
amüsant | zabawny, wesoły
an der Weltspitze stehen | być światowym 
liderem
an die persönliche Grenze gehenn | dochodzić 
do własnej granicy wytrzymałości
an die Spitze gelangen | wejść na szczyt
an etw. mitwirken | współdziałać przy czymś
angeblich | rzekomo
angehend | początkujący
anmeldepflichtige Nachtführung | nocne 
zwiedzanie wymagające wcześniejszego 
zgłoszenia się
Anspruch auf etw. haben | mieć prawo do 
czegoś
anstrengend | męczący, uciążliwy,  
wyczerpujący, forsowny
antike Möbel | antyczne meble
anziehendes Aussehen | atrakcyjny wygląd
asphaltierte Straße | asfaltowa droga
auf der Kinoleinwand | na ekranie kina
auf die Dauer | na dłuższą metę
auf etw. basieren | bazować na czymś
auf etw. gespannt sein | oczekiwać czegoś w 
napięciu
auf etw. setzen | stawiać na coś
auf jdn. aufmerksam werden | zwrócić na 
kogoś uwagę
auf jdn. zukommen | czekać kogoś
auf Platz rangieren | zajmować miejsce
auf seine Kosten kommen | dobrze się bawić, 
być usatysfakcjonowanym
auf technische Innovationen setzen | stawiać 
na innowacje techniczne
auffliegen | pot. wpaść, zostać odkrytym
auftauchen | pojawiać się
aufwändige Umgestaltung | obszerna 
przebudowa
aus etw. bestehen | składać się z czegoś
aus gesundheitlichen Gründen | z powodów 
zdrowotnych
ausführlich | szczegółowy
ausgemergelter Mithäftling | wycieńczony 
współwięzień
ausgenommen | z wyjątkiem
ausreichen | wystarczyć
ausreichend | wystarczający
außerhalb der Schlossmauern | poza murami 
zamku
auswandern | wyemigrować

B
beabsichtigter Rechtschreibfehler | 
zamierzony, celowy błąd ortograficzny
beachtlich | znaczny
bedeutend | znaczący

beeindruckend | imponujący
begabt | zdolny
begeisternd | zachwycający
begleitete Schlossführung | zwiedzanie 
zamku z przewodnikiem
bei jdm. ankommen | przyjmować się u kogoś, 
mieć u kogoś powodzenie
beschäftigt | zatrudniony
bestehend | istniejący
betonen | podkreślić niemieckie panowanie
bis ins kleinste Detail gestaltet | urządzony w 
najdrobniejszych szczegółach
böse Realität | straszna rzeczywistość
buckelig | garbaty

C
campen | obozować
CSU (Christlich-Soziale Union in Bayern) | 
Unia Chrześcijańsko-Społeczna w Bawarii

D

NEUTRUM
das Auktionshaus, ..er | dom aukcyjny
das Automobilwerk | fabryka (produkcji) 
samochodów
das Backpulver | proszek do pieczenia
das Bargeld | gotówka
das Bauensemble | zespół architektoniczny
das Bauwesen | budownictwo
das Beitragsjahr, -e | rok składkowy
das Betreuungsgeld | wsparcie finansowe na 
pokrycie wydatków związanych z opieką nad 
dziećmi
das Beuteversteck | kryjówka na łup
das Brandmal | lit. piętno
das Bündnis | sojusz
das Deutsche Reich | hist. Rzesza Niemiecka
das Dritte Reich | Trzecia Rzesza
das Elterngeld | zasiłek wychowawczy
das EM-Spiel | mecz mistrzostw Europy
das Erlebnis | przeżycie, wydarzenie
das Ermittlungsverfahren der 
Staatsanwaltschaft | postępowanie 
przygotowawcze prokuratury
das Feuerzeug | zapalniczka
das Fitnessstudio | fitness klub
das Gemälde, - | obraz
das Genre | gatunek
das Gleichteil, -e | identyczna część
das Handy | pot. komórka
das Hinterland | głąb kraju
das Holz | drewno
das Hörbuch, ..er | audiobook
das Image der Stadt prägen | być 
charakterystycznym dla wizerunku miasta
das Interesse an etw. haben | interesować się 
czymś
das Internet-Meme, -s | mem internetowy
das Ischtar-Tor | Brama Isztar
das ist mir bewusst | jestem tego świadomy
das Kaiserforum | Dzielnica Cesarska
das Kakaopulver | kakao w proszku
das Kapitel | rozdział
das Kinodebüt | debiut kinowy
das Kulturgut, ..er | dobro kultury
das Kunstareal | Dzielnica Sztuki
das Kunstwerk, -e | dzieło sztuki

das Kurzwort | skrót
das Kuscheltier, -e | pluszowa zabawka
das Lazarett | lazaret
das Logbuch | dziennik okrętowy
das Markttor von Milet | brama targowa z 
Miletu
das Meisterwerk, -e | arcydzieło
das Merkmal, -e | cecha
das Museum für Islamische Kunst | Muzeum 
Sztuki Islamskiej
das Museumsensemble | zespół/kompleks 
muzealny
das Nachrichtenmagazin | magazyn 
informacyjny
das Neuland | niezbadana dziedzina, nowość
das NS-Regime | reżim nazistowski
das Nutzfahrzeug, -e | pojazd transportowy
das Opernhaus | gmach opery
das Outfit | strój
das Pergamonmuseum | Muzeum 
Pergamońskie
das Postgebäude | budynek poczty
das Prachtboulevard | reprezentacyjny 
bulwar
das Privateigentum | własność prywatna
das Schulwesen | oświata
das Spielzeugmuseum | muzeum zabawek
das steht noch in den Sternen geschrieben 
| pot. Bóg raczy wiedzieć, na dwoje babka 
wróżyła
das Südstaaten-Flair | atmosfera 
południowych stanów USA
das Vanillepuddingpulver | budyń waniliowy 
w proszku
das Viertel | dzielnica
das Volk | naród
das Vorderasiatische Museum | Muzeum Azji 
Przedniej
das Vorleben | przeszłość, wcześniejsze życie
das Wachs-Ebenbild | figura woskowa
das Werkzeug, -e | narzędzie
das Wirtschaftswunder | cud gospodarczy
das Wohltätigkeitskonzert | koncert 
charytatywny
das Wortspiel, - | gra słów
das Zeitalter | epoka
das Zeughaus | zbrojownia, arsenał
das Zugangsalter zur abschlagsfreien Rente | 
wiek przechodzenia na emeryturę wypłacaną 
w pełnej wysokości

MASKULINUM
der Abbruch der Befestigungsanlagen | 
zburzenie obwarowań
der Anfänger, - | początkujący
der Anklang an etw. | podobieństwo do 
czegoś
der Anlass | okazja
der Anlauf der Produktion | rozpoczęcie 
produkcji nowego modelu
der Apfel fällt nicht weit vom Stamm | 
niedaleko pada jabłko od jabłoni
der Auftritt, -e | występ
der Außenminister | minister spraw 
zagranicznych
der Austausch von Gedanken | wymiana 
myśli
der Backstein | cegła palona
der Beamte, -n | urzędnik
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der Beitrag, ..e | wpis
der Bergsteiger, - | alpinista
der Besitzer, - | właściciel
der Boxweltmeister | mistrz świata w boksie
der Browser | przeglądarka internetowa
der Comicroman | powieść graficzna
der Coup | pot. skok
der Diebstahl | kradzież
der Drill-Sport | rygorystyczny sport
der Eintrag, ..e | wpis
der Elternteil, -e | rodzic
der Erwachsene, -n | osoba dorosła
der Fackelträger, - | niosący pochodnię
der Feuerstein | krzemień
der Filmemacher, - | filmowiec
der Flächentarifvertrag, ..e | ponadzakładowy 
układ zbiorowy
der Flügel, - | skrzydło
der Gang, ..e | korytarz
der Gästeraum | pokój gościnny
der Geringverdiener, -| osoba o niskich 
dochodach
der Gesichtsausdruck, ..e | wyraz twarzy
der Grundpfeiler, - | główny filar, fundament
der Grundzug, ..e | ogólny zarys
der Gymnasialabschluss | ukończenie 
gimnazjum
der Hauptbestandteil, -e | główny element
der Hauptdarsteller | główny bohater
der Hauptsitz | główna siedziba
der Heckmotor | silnik w tylnej części pojazdu
der Herausgeber, - | wydawca, redaktor
der Hersteller, - | producent
der Hype | ang. rozgłos w mediach
der Inhalt, -e | treść
der Innenausbau | rozbudowa wnętrza
der Internationale Tag der Erde | 
Międzynarodowy Dzień Ziemi
der Internetnutzer, - | użytkownik Internetu
der Internetuser, - | użytkownik Internetu
der Internetzugang | dostęp do Internetu
der Johannismarkt | jarmark świętojański
der Journalismus | dziennikarstwo
der Journalist | dziennikarz
der Jude | Żyd
der Jugendfilm | film dla młodzieży
der Kaiser | cesarz
der Kampf auf Leben und Tod | walka na 
śmierć i życie
der Kassenschlager | pot. hit kasowy
der Kernpunkt | priorytet, główny punkt
der Kicker, - | pot. piłkarz
der Kindergarten | przedszkole
der Knüller | pot. hit, przebój
der Koalitionsvertrag | umowa koalicyjna
der Komödiant | aktor komediowy
der Komödienschauspieler | aktor komediowy
der König von Preußen | król Prus
der Kunst-Diebstahl, ..e | kradzież dzieł sztuki
der Kunstfund | odnalezione dzieła sztuki
der Kunsthändler | handlarz dziełami sztuki
der Kunstraub | grabież dzieł sztuki
der Lebensbereich, -e | dziedzina życia
der Liebhaber, - | miłośnik
der Medienmarkt | rynek mediów
der Medienrummel | zamieszenie w środkach 
masowego przekazu
der Mittelfeldspieler | pomocnik
der Mountainbiker, - | rowerzysta górski
der Nachwuchsschauspieler | aktor młodego 
pokolenia
der Nationalsozialismus | narodowy 
socjalizm
der Naturliebhaber, - | miłośnik przyrody
der Nazi, -s | nazista
der Nutzer, - | użytkownik
der Ökostromanteil | udział energii 

elektrycznej ze źródeł odnawialnych
der Ort, -e | miejsce
der Pass, ..e | paszport
der Pergamonaltar | Wielki Ołtarz Zeusa
der Pkw (Personenkraftwagen) | samochód 
osobowy
der Post, -s | wpis
der Produktionsstandort, -e | zakład 
produkcyjny
der Profi, -s | pot. zawodowiec
der Prunkbau | okazała budowla
der Reichsgau Wartheland | Okręg Rzeszy 
Kraj Warty
der Reichspropagandaminister | 
ministerstwo propagandy III Rzeszy
der Reichsstatthalter | namiestnik Rzeszy
der Reifen, - | opona
der Sandstein | piaskowiec
der Schlosshof | dziedziniec zamkowy
der Schokoteig | czekoladowe ciasto
der Schwierigkeitsgrad | poziom trudności
der Sinn, -e | zmysł
der Sitz | siedziba
der Soldat, -en | żołnierz
der Spiele-Nachmittag, -e | popołudnie z 
grami
der Sportfanatiker | fanatyk sportowy
der Spross | potomek, latorośl
der Spruch, ..e | hasło, slogan
der Staudenmarkt | targi bylin
der Straßenverkehr | ruch uliczny
der Stürmer | napastnik
der Suchtfaktor | czynnik uzależniający
der Tatendrang | zapał
der Treffpunkt | miejsce spotkania
der Ursprung | początek, pochodzenie
der User, - | użytkownik
der US-Soldat | żołnierz ze Stanów 
Zjednoczonych
der Verfasser , - | autor
der Verkaufsschlager | hit sprzedaży
der Verlust, -e | strata, zguba
der Versuch, -e | eksperyment
der Vertreter der Versicherungswirtschaft 
| przedstawiciel towarzystw 
ubezpieczeniowych
der Vorsitzende | przewodniczący
der Vorstandsvorsitzende | przewodniczący 
zarządu
der VW-Käfer | pot. VW garbus
der Wahlkampf | kampania wyborcza
der Wanderer, - | wędrowiec
der Weblog, -s | blog, dziennik sieciowy
der Weltgesundheitstag | Światowy Dzień 
Zdrowia
der Werksbau, -ten | budynek zakładowy
der Wettbewerb | konkurencja
der Wurm, ..er | robak
der Wuschelkopf | kędzierzawa czupryna
der Zirkel | kółko
der Zollfahnder, - | urzędnik ścigający 
przestępstwa celne
der Zusammenbruch | upadek
der Zusammenhang | związek, kontekst
der Zuschuss | wsparcie finansowe
der Zwangsarbeiter, - | robotnik przymusowy

FEMININUM
die Abkürzung, -en | skrót
die Alliierten (Pl.) | hist. alianci
die Alltagssituation, -en | sytuacja z życia 
codziennego
die Alte Pinakothek | Stara Pinakoteka
die Ansiedlungskommission | Ziemstwo 

Kredytowe
die Anstrengung | wysiłek
die Antikensammlung | Zbiory Sztuki 
Starożytnej
die Aufmerksamkeit auf sich ziehen | zwracać 
na siebie uwagę
die Aufnahme, -n | nagranie
die Auftragsflaute | zastój w zleceniach
die Auseinandersetzung | konfrontacja
die Ausnahme, -n | wyjątek
die Ausrüstung | wyposażenie
die Aussage, -n | wypowiedź
die Auszeichnung, -en | wyróżnienie
die Automobilausstellung | wystawa 
motoryzacyjna
die Bauarbeiten (Pl.) | prace budowlane
die Baustelle | plac budowy
die Begegnung | spotkanie
die Begründung | uzasadnienie
die Beliebtheit | popularność
die Bequemlichkeit, -en | wygoda, komfort
die Berliner Museumsinsel | Berlińska Wyspa 
Muzeów
die Besatzungsmacht, ..e | państwo 
okupacyjne
die Besatzungszeit | okres okupacji
die Bildersammlung enormen Wertes | 
kolekcja obrazów olbrzymiej wartości
die Bildungswerkstatt, ..en | warsztaty 
edukacyjne
die Blogosphäre | blogosfera (ogół blogów 
traktowany jako medium komunikacyjne)
die Blogroll | zestaw odnośników do innych 
blogów
die Bühne | scena
die Bundesstraße, -n | droga krajowa
die Datenbank | baza danych
die Dauerausstellung | wystawa stała
die Donauwelle | kulin. fale Dunaju
die Eichenlaubverzierung, -en | ornament z 
liści dębu
die eigenen Kräfte an etw. erproben | 
próbować swoich sił w czymś
die Einkesselung | otoczenie
die Einrichtung, -en | instytucja
die Eintrittskarte, -n | bilet wstępu
die Enteignung | wywłaszczenie
die Erfahrung, -en | doświadczenie
die Erholung | odpoczynek
die Ermittlungen (Pl.) | śledztwo
die Errungenschaft, -en | osiągnięcie
die Erziehungszeit | okres wychowawczy
die Familienhilfe | zasiłek rodzinny
die Felge, -n | felga
die Film- und Theateraufführungen | 
projekcje filmów i przedstawienia teatralne
die Fortbewegung | ruch, poruszanie się
die Früchte ernten | zebrać owoce
die Fundgrube des Wissens | skarbnica 
wiedzy
die Gabel | widelec
die Gebäudereinigung | sprzątanie budynków
die Gebühr | opłata
die Gegenwart | teraźniejszość
die Gesellschaft für deutsche Sprache | 
Towarzystwo Języka Niemieckiego
die Gewaltherrschaft | dyktatura
die Grenze des guten Geschmacks 
überschreiten | przekraczać granicę dobrego 
smaku
die Größe | wielkość, doniosłość, znaczenie
die Grünen | polit. Zieloni
die Halbweltgestalt, -en | postać z półświatka
die Heiligsprechung der Päpste | kanonizacja 
papieży
die Heimat | rodzinne strony, ojczyzna
die Herausforderung | wyzwanie



die Hochschule für Schauspielkunst | Wyższa 
Szkoła Sztuki Scenicznej
die Hochschule, -n | szkoła wyższa
die Holz-Eisenbahn, -en | drewniana kolejka
die Hörbuchproduktion, -en | produkcja 
audiobooków
die Innenstadt | śródmieście
die Interaktivität | interaktywność
die Internetnutzung | korzystanie z Internetu
die Karikaturensammlung | zbiór karykatur
die Kindertagesstätte | pot. Kita, placówka 
dziennej opieki nad dziećmi
die Klassische Moderne | klasyczny 
modernizm
die Konzentrationslager überleben | przeżyć 
obozy koncentracyjne
die Koordinierungsstelle für Kulturgutverluste 
| Centrum Koordynacyjne ds. Utraconych 
Dóbr Kultury
die Körperertüchtigung | trening fizyczny
die Kriegsschäden (Pl.) | szkody wojenne
die Krippe | żłobek
die Leibesvisitation | rewizja osobista
die Leserschaft | grono czytelników
die Linksammlung | zestaw linków
die Macht | panowanie, potęga
die Marke | wskaźnik
die Markenkleidung | markowa odzież
die Maschinenausrüstung | park maszynowy
die Maut erheben | pobierać myto
die Meinungen darstellen | przedstawiać poglądy
die Messe | targi
die Militärausbildung | kształcenie wojskowe
die Militärregierung | rząd wojskowy
die Mittel der Massenkommunikation | środki 
masowego przekazu
die Mschatta-Fassade | fasada pałacu 
Mszatta
die Museenlandschaft | gama/ różnorodność 
muzeów
die Muskelgruppe, -n | grupa mięśni
die Mütze, -n | czapka
die Nachfrage | popyt
die Nachkriegszeit | okres powojenny
die Orgeln (Pl.) | organy
die Oscarverleihung | wręczenie Oscarów
die Pkw-Maut | opłata (myto) za użytkowanie 
niemieckich autostrad przez samochody 
osobowe
die Privatkapelle | prywatna kaplica
die Puppe, -n | lalka
die Referendarin | nauczycielka stażystka
die Regie | reżyseria
die Relevanz | znaczenie
die Rentenversicherung | ubezpieczenie 
emerytalne
die Richtlinien (Pl.) | wytyczne
die Richtung | kierunek
die Rolle übernehmen | podejmować rolę
die Sache hat einen Haken | pot. w tej 
sprawie jest jedno ale
die Schauspielkunst | aktorstwo
die Sehnsucht nach dem Zuhause | tęsknota 
za domem
die Seilbahn, -en | kolej linowa
die Seilbrücke, -n | most linowy
die städtische Silvesterfeier | miejska zabawa 
sylwestrowa
die Stadtverwaltung | zarząd miejski
die ständige Suche nach neuen 
Absatzmärkten | ciągłe poszukiwanie nowych 
rynków zbytu
die Startseite | strona główna
die Stelle | miejsce
die Steuerhinterziehung | oszustwo 
podatkowe
die Stiftung | fundacja

die Tagung, -en | konferencja, posiedzenie
die Tankstelle | stacja benzynowa
die Tasse, -n | filiżanka
die Theaterprobe, -n | próba teatralna
die Themenvielfalt | różnorodność 
tematyczna
die Titelrolle | rola tytułowa
die Trainingsmatte | mata treningowa
die Trendsportart | modna dyscyplina 
sportowa
die Trennungsagentur | agencja pomagająca 
przy rozstaniach
die Trompete, -n | trąbka
die Turnhalle | sala gimnastyczna
die Turnschuhe (Pl.) | obuwie sportowe
die TV-Serie, -n | serial telewizyjny
die Überlebenskunst | sztuka przetrwania
die Union | pot. wspólne określenie dla CDU 
i CSU
die Unterkunft | nocleg
die Unterschlagung | sprzeniewierzenie 
(przywłaszczenie powierzonego mienia, 
malwersacja)
die Vaterschaft | ojcostwo
die Veräußerung beschlagnahmter 
Kunstwerke | sprzedaż skonfiskowanych 
dzieł sztuki
die Verhaltensweise, -n | sposób 
postępowania
die Verhandlungen (Pl.) | negocjacje
die Verjährungsfrist, -en | okres 
przedawnienia
die Verkehrsinfrastruktur | infrastruktura 
transportowa
die Verlinkung | tworzenie łączy 
internetowych
die Vernetzung | połączenie w sieć
die Voraussetzung, -en | założenie
die Vorlage | wzór
die Vorstellung | wyobrażenie
die Wahrnehmung | postrzeganie
die Waschanlagen-Bürste, -n | szczotka z 
myjni samochodowej
die Webseite, -n | strona internetowa
die Wehrmacht | niemieckie siły zbrojne
die Weltspitze | światowa czołówka
die Werkstatt | warsztat
die Wildnis | dzika okolica
die Wortneuschöpfung | neologizm
die Wortschöpfung, -en | twór leksykalny, 
słowotwórstwo
die Zartbitterkuvertüre | gorzka czekolada na 
polewę
die Zeichentrickfigur, -en | postać z filmu 
animowanego
die Zeitarbeit | praca tymczasowa
die Zielgruppe | grupa docelowa
die Zubereitungszeit | czas przygotowania
die Zugewanderten (Pl.) | ludność napływowa, 
imigranci
die Zuschauer (Pl.) | widzowie
die Zutaten (Pl.) | składniki
digitales Tagebuch | cyfrowy pamiętnik
doppelt so lange | dwukrotnie dłużej
doppelte Staatsbürgerschaft | podwójne 
obywatelstwo
durch das Internet geistern | przewijać się 
przez Internet
durch etw. bestechen | urzekać/fascynować 
czymś

E
ehemalig | były, dawny
ehrgeizig | ambitny

eigene Schwächen meistern | sprostać 
własnym słabościom
ein Backblech mit Backpapier ausschlagen | 
wyłożyć blachę papierem do pieczenia
ein breites Publikum ansprechen | być 
skierowanym do szerokiej rzeszy odbiorców
ein Foto einstellen | wstawić zdjęcie
ein gefundenes Fressen | pot. nie lada gratka
ein Kunstmuseum von Weltrang | muzeum 
sztuki o światowym znaczeniu
ein Muss sein | być koniecznym
ein Muster ziehen | wykonać wzór
ein Notlager bauen | budować awaryjne 
obozowisko
ein Thema aufgreifen | podjąć temat
ein Themenzimmer buchen | zarezerwować 
pokój tematyczny
ein Wellenmuster ziehen | wykonać falisty 
wzór
eine Aufgabe bewältigen | podołać zadaniu
eine Erwerbsminderungsrente erhalten | 
otrzymywać rentę z tytułu ograniczenia 
zdolności zarobkowych
eine Freundschaft schließen | zawrzeć 
przyjaźń
eine Geschwindigkeit erreichen | osiągać 
prędkość
eine Prise Salz | szczypta soli
eine Reise antreten | wyruszać w podróż
eine Symbiose eingehen | wchodzić w 
symbiozę
eine Tasse Kaffee genießen | wypić filiżankę 
kawy
eine Unmenge von Spielzeugen | mnóstwo 
zabawek
eine Veränderung vornehmen | 
przeprowadzić zmianę
eine Voraussetzung erfüllen | spełnić 
wymaganie
einen Kommentar abgeben | dodać 
komentarz
einen Kompromiss erzielen | osiągnąć 
kompromis
einen Kuchen in Stücke schneiden | pokroić 
ciasto na kawałki
einen Produktionsrekord brechen | pobić 
rekord produkcji
Einflüssen öffnen | otworzyć się na inne 
muzyczne wpływy
einsame Gegend | ustronna okolica
Eintritt frei | wstęp wolny
EL | (Esslöffel) łyżka stołowa
emotionale Wirkung | emocjonalny wpływ
eng anliegen | przylegać
entartete Kunst | sztuka wynaturzona
entsteinte Sauerkirsche | wydrylowana 
wiśnia
erfolgreich | odnoszący sukces
erhalten bleiben | pozostawać
erneuerbare Energiequelle | odnawialne 
źródło energii
erschwinglicher Preis | przystępna cena
erste Hilfe leisten | udzielać pierwszej 
pomocy
essbare Kräuter und Pflanzen | jadalne zioła 
i rośliny
etabliert | tradycyjny
etw. abbrechen | przerwać coś
etw. abkühlen lassen | odstawić coś do ostygnięcia
etw. abreißen | zburzyć coś
etw. absahnen | pot. zgarniać coś
etw. abtropfen lassen | osączyć coś
etw. anfassen | dotykać coś
etw. anrichten | wyrządzić coś
etw. ans Licht bringen | wydobyć coś na 
światło dzienne



etw. anstreben | dążyć do czegoś
etw. anzeigen | wyświetlać/pokazywać coś
etw. auf den Kuchen streichen | posmarować 
czymś ciasto
etw. aufgeben | zrezygnować z czegoś
etw. aufkochen | zagotować coś
etw. aufweisen | wykazywać coś
etw. ausbauen | rozbudowywać coś
etw. ausschöpfen | wyczerpywać/ 
wykorzystywać coś
etw. begrenzen | ograniczać coś
etw. beherbergen | mieścić coś
etw. benötigen | potrzebować czegoś
etw. beschädigen | uszkodzić coś
etw. beschlagnahmen | skonfiskować coś
etw. bestäuben | posypać coś
etw. betreiben | prowadzić coś
etw. dicht mit Frischhaltefolie bedecken | 
zakryć coś szczelnie folią do przechowywania 
żywności
etw. durchsieben | przesypać coś przez sito
etw. durchsuchen | przeszukać coś
etw. eindrücken | wciskać coś
etw. einer Sache nachempfinden | wzorować 
coś na czymś
etw. einführen | wprowadzić coś
etw. einweihen | uroczyście coś otwierać
etw. erfahren | dowiedzieć się czegoś
etw. ergattern | pot. zdobywać coś
etw. errichten | wznieść coś
etw. erwägen | rozważać coś
etw. erwärmen | podgrzać coś
etw. erwerben | nabyć coś
etw. fordern | postulować coś
etw. fordern | żądać czegoś, postulować coś
etw. fortsetzen | kontynuować coś
etw. für erreichbar halten | uważać coś za 
osiągalne
etw. für sich behalten | zatrzymać coś dla 
siebie
etw. garnieren | przybrać coś
etw. geheim halten | utrzymywać coś w 
tajemnicy
etw. glatt rühren | wymieszać coś na jednolitą 
masę
etw. gleichmäßig verteilen | rozdzielić coś 
równomiernie
etw. grob hacken | posiekać coś na grube 
kawałki
etw. herstellen | produkować coś
etw. hinzufügen | dodać coś
etw. horten | gromadzić coś
etw. im Voraus im Internet bestellen | 
zamówić coś z wyprzedzeniem/wcześniej 
przez Internet
etw. im Wasserbad schmelzen lassen | 
rozpuścić coś w kąpieli wodnej
etw. in eine Schüssel füllen | napełnić czymś 
miseczkę
etw. ins Lächerliche ziehen | ośmieszać coś, 
wyśmiewać się z czegoś
etw. ins Leben rufen | powołać coś do życia
etw. ist unwiderstehlich | czemuś nie można 
się oprzeć
etw. kalt stellen | odstawić coś do 
schłodzenia
etw. leiten | kierować czymś
etw. loben | chwalić coś
etw. löffelweise beimischen | dodać coś łyżką
etw. mit der Muttermilch aufsaugen | wyssać 
coś z mlekiem matki
etw. mit etw. assoziieren | kojarzyć coś z 
czymś
etw. nachvollziehen | rozumieć coś
etw. noch einmal überdenken | przemyśleć 
coś jeszcze raz

etw. schaumig schlagen | ubić coś na pianę
etw. sieben | przesiać coś
etw. sponsern | sponsorować coś
etw. überqueren | przemierzać coś
etw. umbauen | przebudować coś
etw. umfassen | obejmować coś
etw. umgestalten | zmienić wygląd czegoś
etw. unrechtmäßig erwerben | nabyć coś nielegalnie
etw. unter die Lupe nehmen | wziąć coś pod lupę
etw. veranstalten | organizować coś
etw. verleihen | przyznawać coś
etw. veröffentlichen | publikować coś
etw. verrühren | wymieszać coś
etw. verstreichen | rozprowadzić/ 
rozsmarować coś
etw. verzeichnen | odnotować coś
etw. vorweisen können | móc się czymś wykazać
etw. vorziehen | preferować coś
etw. weit kommentieren | szeroko coś 
komentować
etw. wiederbeschaffen | odzyskiwać coś
etw. wiedergutmachen | naprawić coś
etwas Nachgemachtes | coś powielonego/ 
naśladowanego
europäische Malerei | malarstwo europejskie
europarechtskonform | zgodny z prawem 
europejskim

F
fein | delikatny
fest werden | zastygać, tężeć
Feuer und Wärme erzeugen | wytwarzać 
ogień i ciepło
finanzielle Erleichterung | ulga finansowa
fit in den Tag kommen | zacząć dzień w pełnej 
formie
flexibel | elastyczny
Freude an der Natur gewinnen | czerpać 
radość z obcowania z przyrodą
frieren | marznąć
für die eigene Zukunft sorgen | zabezpieczyć 
się na przyszłość
für etw. sorgen | zapewniać coś
für etw. stehen | oznaczać coś
für etw. zuständig sein | być 
odpowiedzialnym za coś
für jdn. zutreffen | dotyczyć kogoś
für militärische Zwecke | do celów 
wojskowych

G
gebrechlich wirken | sprawiać wrażenie 
niedołężnego
gegen jdn. antreten | walczyć z kimś
gelten | obowiązywać
gelten als | uchodzić/być uważanym za
gen Kriegsende | pod koniec wojny
genügend Platz bieten | zapewniać 
wystarczająco dużo miejsca
gering | niski, mały
geschmacklos | nietaktowny, w złym guście
gesetzlicher Mindestlohn | ustawowa płaca 
minimalna
gewaltige Modellvielfalt | ogromna 
różnorodność modeli
gewidmet sein | być poświęconym
Groß und Klein | pot. duzi i mali
gültig | obowiązujący

H
hauptsächlich | przede wszystkim
heiß umstritten | bardzo kontrowersyjny

herzkrank | chory na serce
Hindernisse und Schluchten überwinden | 
pokonywać przeszkody i wąwozy
hoch bewertet | wysoko oceniony
humorvoll | dowcipny, żartobliwy

I
im Auftrag | na zlecenie
im Gange sein | być w toku, trwać
im Gegensatz zu etw. | w przeciwieństwie do 
czegoś
im Grunde genommen | w gruncie rzeczy
im Netz surfen | pot. surfować w sieci
im übertragenen Sinn | w przenośnym 
znaczeniu
im Wege stehen | stać na przeszkodzie, 
wadzić
in den allgemeinen Sprachgebrauch 
übergehen | wejść do powszechnego użycia 
w języku
in den Vordergrund treten | wysuwać się na 
pierwszy plan
in der Zwischenzeit | w międzyczasie
in die Geschichte eingehen | przejść do 
historii
in die Kinos kommen | wchodzić do kin
in die Serienfertigung gehen | wejść do 
seryjnej produkcji
in halber Höhe | w połowie wysokości
in jds. Besitz übergehen | przejść w czyjeś 
posiadanie
in Rente gehen | przejść na emeryturę
in sein | pot. być na topie
in technischer Hinsicht | pod względem 
technicznym
infolge | wskutek
ins Fadenkreuz geraten | znaleźć się na 
celowniku
international für Aufsehen sorgen | 
wywoływać międzynarodową sensację
internationaler Verband | międzynarodowe 
zrzeszenie
irrwitzig | niedorzeczny, absurdalny, szalony

J
jahrelang | latami
jdm. den Rang ablaufen | prześcignąć kogoś
jdm. die Naturwissenschaften näherbringen | 
przybliżyć komuś nauki przyrodnicze
jdm. die Stimme leihen | użyczać komuś 
głosu
jdm. etw. beibringen | nauczać kogoś czegoś
jdm. etw. garantieren | gwarantować coś 
komuś
jdm. etw. vermachen | zapisać coś komuś w 
testamencie
jdm. etw. zu verdanken haben | zawdzięczać 
coś komuś
jdm. gute Verkaufszahlen bescheren | 
przynosić komuś dobre wyniki sprzedażowe
jdm. Ruhm verschaffen | zapewnić komuś 
sławę
jdn. ablichten | pot. pstryknąć komuś 
zdjęcie
jdn. anmachen | podrywać kogoś
jdn. ansprechen | podobać się komuś
jdn. aus dem Gefängnis entlassen | wypuścić 
kogoś z więzienia
jdn. belasten | obciążać kogoś
jdn. besiegen | pokonać kogoś
jdn. einer Sache verdächtigen | podejrzewać 
kogoś o coś
jdn. ertappen | przyłapać kogoś



jdn. honorieren | doceniać/wynagradzać 
kogoś
jdn. mit etw. auszeichnen | nagrodzić kogoś 
czymś
jdn. mit etw. ehren | uhonorować kogoś 
czymś
jdn. übertreffen | przewyższać kogoś
jdn. unter Kontrolle bringen | opanować 
kogoś
jdn. unter seine Fittiche nehmen | wziąć 
kogoś pod swoje skrzydła
jdn. von seinem Platz verdrängen | zepchnąć 
kogoś z jego miejsca
jdn. zum Lachen bringen | rozśmieszać kogoś
jdn./etw. beeinflussen | wpływać na kogoś/
coś
jds. Aufmerksamkeit erregen | wzbudzać 
czyjeś zainteresowanie
jds. Interesse wecken | wzbudzać czyjeś 
zainteresowanie
jeweilig | obecny
jüdischer Sammler | kolekcjoner żydowskiego 
pochodzenia
jüngste Vergangenheit | niedawna przeszłość

K

kostenlos erhältlich | dostępny za darmo
Kultstatus erlangen | uzyskać status 
kultowego
kulturelle Veranstaltungen | imprezy 
kulturalne
kürzer treten | oszczędzać się, mniej jeść
kurzer Überblick | krótki zarys
kurzweilig | zabawny

L
lebendige Inszenierung | żywa inscenizacja
lebensrettend | ratujący życie
liiert sein | być w związku

M
mächtig | wpływowy
mannigfaltig | różnorodny, rozmaity
martialische Triumphgeste | srogi gest 
zwycięstwa
Mehreinnahmen erbringen | przynieść 
dodatkowe dochody
mit etw. Hand in Hand gehen | przen. iść w 
parze z czymś
mit etw. im Einklang sein | być w zgodzie z 
czymś
mit etw. in Berührung kommen | zetknąć się 
z czymś
mit jdm. um etw. wetteifern | rywalizować z 
kimś o coś
mit Ungeduld | z niecierpliwością
mit vier Sternen ausgezeichnet | wyróżniony 
czterema gwiazdkami
mitmachen | brać udział
mittelalterliche Königspfalz | średniowieczne 
palatium królewskie
Muskeln kriegen | zyskać mięśnie

N
nötig | konieczny, niezbędny

O
oberkörperfrei | bez koszulki, odsłaniający 
klatkę piersiową

öffentliche Einrichtung | publiczna placówka
Ostern | Wielkanoc

P
parallel | jednocześnie, równolegle
periodische Aufzeichnungen | okresowe 
zapiski
persönliche Betreuung | osobista opieka
platzieren | zamieszczać
pompös | pompatyczny, pełen przepychu
Posen | geogr. Poznań
prägnant | charakterystyczny, wyraźny
prall gefüllt sein | być wypełnionym aż po 
brzegi
preiswert | w korzystnej cenie
rasantes Wachstum | gwałtowny wzrost
rasend schnell | natychmiast, w 
błyskawicznym tempie
reger Gedankenaustauch | żywa wymiana 
myśli
registriertes Kraftfahrzeug | zarejestrowany 
pojazd samochodowy
regnerisch | deszczowo
reiner Zufall | czysty przypadek

S
saftige Sauerkirsche | soczysta wiśnia
Sahne steif schlagen | ubić śmietanę na 
sztywno
schlicht | prosty
schlicht und einfach | pot. po prostu
Schluss mit jdm. machen | pot. zerwać z kimś
schöpfen | czerpać
schrittweise steigen | stopniowo wzrastać
schwarz-rote Koalition | koalicja CDU/ CSU i 
SPD
schweres Erbe | trudna spuścizna
sehr erfolgreiche Anzeigenkampagne | 
kampania ogłoszeniowa, która odniosła wielki 
sukces
seit geraumer Zeit | od dłuższego czasu
selbstverständlich | oczywiście
seltsam | dziwny
sich an etw. anlehnen | opierać się na czymś
sich auf etw. beziehen | dotyczyć/odnosić się 
do czegoś
sich auf etw. einigen | dojść do 
porozumienia/ porozumieć się w jakiejś 
sprawie
sich austoben | wyszaleć się, wyżyć się
sich belaufen | opiewać
sich die nötigen Papiere besorgen | załatwić 
sobie potrzebne dokumenty
sich die Zeit mit etw. vertreiben | 
uprzyjemniać sobie czymś czas
sich drehen | kręcić się, obracać się 
sich durch etw. auszeichnen | wyróżniać się 
czymś
sich durch etw. schlagen | pot. przebijać się 
przez coś
sich einen Überblick über etw. verschaffen 
| zyskać orientację w czymś, wyrobić sobie 
pogląd na jakiś temat
sich fit halten | utrzymywać dobrą kondycję
sich für etw. begeistern | zachwycić się czymś
sich gegen etw. sträuben | przeciwstawiać się 
czemuś
sich im unbekannten Gelände orientieren | 
orientować się w nieznanej okolicy
sich immer größerer Popularität erfreuen | 
cieszyć się coraz większą popularnością
sich in etw. verwandeln | przeobrażać się w 
coś
sich körperlich verausgeben | wyczerpać się 

fizycznie, wyżyć się
sich mit etw. vertraut machen | zapoznawać 
się z czymś
sich mit jdm./etw. beschäftigen | zajmować 
się kimś/czymś
sich nicht auf seinen Lorbeeren ausruhen | 
nie spoczywać na laurach
sich nicht entmutigen lassen | nie dać się 
zniechęcić
sich paaren | łączyć się
sich stapeln | piętrować, układać w stos
sich totlachen | pot. konać ze śmiechu
sich versuchen | próbować swoich sił
sich von etw. ableiten | pochodzić od czegoś
sich voneinander unterscheiden | różnić się 
od siebie
sich warm laufen | rozgrzewać się
sich wie ein Lauffeuer verbreiten | rozchodzić 
się lotem błyskawicy
sichtbar | widoczny
spalten | dzielić
spannend | interesujący, ciekawy
sparsam im Verbrauch | ekonomiczny w 
użyciu, tani w eksploatacji
spaßig | zabawny, śmieszny
SPD (Sozialdemokarische Partei 
Deutschlands) | Socjaldemokratyczna Partia 
Niemiec
Spitze sein | pot. być rewelacyjnym
Sport treiben | uprawiać sport
spöttische Haltung | ironiczna postawa
stammen | pochodzić
steigen | wzrosnąć
stellvertretend | w zastępstwie
stetig | ciągły
süße Versuchung | słodka pokusa

T
tätig sein | pracować
teilzeiterwerbstätig | zatrudniony w 
niepełnym wymiarze godzin
treffen | trafić w czuły punkt wielu ludzi
tüchtig | pilny, sumienny
etw. lagern | przechowywać/składować coś

Ü
über etw. nachdenken | zastanawiać się nad 
czymś
übrig | pozostały

U
umfangreiches Internetangebot | obszerna 
oferta internetowa
umfassen | obejmować
umgekehrt chronologisch | w odwrotnej 
chronologii
umstellen | przestawić na produkcję uzbrojenia
unangefochtener Marktführer | 
niezaprzeczalny lider w branży
unauffällig | dyskretnie, niepostrzeżenie
unberührte Natur | dziewicza przyroda
unerschlossenes Gebiet | nieodkryty teren
unfreiwillig | przymusowy
ungewöhnliche Pose | nietypowa poza
Unter den Linden | dosł. pol. Pod lipami, hist. 
główna ulica Berlina
unter freiem Himmel | pod gołym niebem
unterhaltsam | interesujący, zajmujący
unterwegs sein | być poza domem
ursprünglich | pierwotny, początkowy



V
vereinbar | możliwy do pogodzenia
vergänglich | przemijający
verjähren | ulec przedawnieniu
verkörpern | grać, odtwarzać (rolę)
verminderter Mehrwertsteuersatz | obniżona 
stawka podatku VAT
vermüllt | zaśmiecony
verschollen | zaginiony
versetzen | przenosić
verwendungsfähig | przydatny/zdatny do 
użycia
vielfältig | różnorodny
vielseitig | wszechstronny
vielversprechend | obiecujący
vierköpfige Familie | czterosobowa rodzina
vollständig | całkowicie
vom Band laufen | zjechać z taśmy
von Beruf sein | być kimś z zawodu
von etw. begeistert sein | być czymś 
zachwyconym
von etw. erfahren | dowiedzieć się o czymś
von etw. profitieren | korzystać z czegoś
Von wegen! | pot. Akurat!, Dobre sobie!
vorgegeben | wyznaczony
vorgeheitzter Ofen | wcześniej rozgrzany piec
vorgesehen | przewidziany
Vorsicht! | Uwaga!
vorteilhaft | korzystny
vorzeitig in den Ruhestand gehen | 
przedwcześnie iść na emeryturę
waschecht | pot. prawdziwy, z krwi i kości
Wasser und Nahrung beschaffen | 
pozyskiwać wodę i pożywienie
weilen | przebywać
weltweit agierender Automobilkonzern | 
koncern motoryzacyjny działający na całym 
świecie
Werbung für etw. machen | reklamować coś
wertvollen Stoff liefern | dostarczać cenny 
materiał
wesentlich | znaczny, istotny
windig | wietrznie
witzig | śmieszny, zabawny
wohliges Gefühl des Zuhauseseins | błogie 
uczucie bycia w domu

Z
zackig | dziarski, energiczny
zielstrebig | dążący do celu
zu einem Besuch locken | zachęcać do 
odwiedzin
zu etw. anregen | zachęcać do czegoś
zu etw. beitragen | przyczyniać się do czegoś
zufällig | przypadkowo
zum Anfassen | pot. przystępny, zrozumiały
zuoberst | na samej górze
zurückbleiben | pozostać w tyle
zurückblicken | mieć za sobą burzliwą historię
zweifellos | bez wątpienia
zwischenmenschliche Kommunikation | 
komunikacja międzyludzka


