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Abgase erzeugen | wytwarzać spaliny
abgesehen vom Zeitaufwand | niezależnie od nakładu czasu
abnehmen | schudnąć
absolute Fahruntüchtigkeit | całkowita niezdolność do prowadzenia
pojazdu mechanicznego
abwechslungsreich | różnorodny
Alkohol abbauen | rozkładać alkohol
Alkohol verarbeiten | przetwarzać alkohol
alkoholisiert auffallen | zostać zauważonym pod wpływem alkoholu
allgemeingültig | powszechnie obowiązujący/ważny
altmodisch | staroświecki
am Steuer | za kierownicą
amüsant | wesoły, zabawny
an Bedeutung verlieren | tracić na znaczeniu
an die Öffentlichkeit gelangen | wychodzić na jaw, ujrzeć
an etw. anknüpfen | nawiązywać do czegoś
an etw. mangeln | brakować czegoś
an Popularität gewinnen | zyskiwać na popularności
anbieten | oferować
anknüpfen | nawiązywać
anprobieren | przymierzać
anstrengend | forsowny
atemberaubender Ausblick | zapierający dech w piersiach
widok
auf dem Markt erhältlich | dostępny na rynku
auf dem Trockenen | na suchym lądzie
auf dem Vormarsch sein | obejmować szerszym
zasięgiem
auf der Flucht sein | uciekać
auf die Spur kommen | wpaść na trop
auf eigene Faust | na własną rękę
auf etw. einen großen Wert legen | przykładać dużą wagę do
czegoś
auf etw. hindeuten | wskazywać na coś
auf fruchtbaren Boden fallen | trafić na podatny grunt
auf jdn. stoßen | trafić na kogoś
auf Wunsch des Kunden | na życzenie klienta
Aufsehen erregen | wywołać sensację
auftauchen | pojawić się
auftreten | występować
aufwachsen | dorastać
aufwändig | kosztowny
aus etw. bestehen | składać się z czegoś
ausgebildeter Erzieher | wychowawca z wykształcenia
ausgeschlafen | wyspany
ausgewählt | wybrany
Autogramme geben | rozdawać autografy

dauerhaft | trwały, stały
durchdacht | przemyślany
dürr | chudy

B
beachtliche Höhe | pokaźna wysokość
begeistertes Gesicht | zachwycona twarz
bei Anbruch der Dunkelheit | lit. z nastaniem ciemności
beim Skifahren verunglücken | ulec wypadkowi podczas jazdy na
nartach
belangen | pociągać kogoś do odpowiedzialności za wykroczenie
benachbart | sąsiedni
beschwipst | pot. podchmielony
beständiger Veganer | zdeklarowany weganin
bestehen | istnieć, obowiązywać
bestenfalls | w najlepszym wypadku
betrunken | pijany, nietrzeźwy
blass | blady
bürgerlich | obywatelski

C
charmant | szarmancki

NEUTRUM
das 21. Lebensjahr vollenden | ukończyć 21-y rok życia
das A und O sein | pot. być istotą rzeczy
das Abitur | matura
das Alkoholvergehen | wykroczenie pod wpływem alkoholu
das All | wszechświat
das Allgemeinwissen | wiedza ogólna
das Altertum | starożytność
das Amt, ..er | urząd
das Ausmaß, -e | rozmiar, wielkość
das Autogramm, -e | autograf
das Auto-Kennzeichen | numer rejestracyjny samochodu
das Betreten | wstęp
das Blechteil, -e | kawałek blachy
das Blut | krew
das Boot, -e | łódź
das Brautkleid, -er | suknia ślubna
das Briefmarkensammeln | zbieranie znaczków
das Bürogebäude, - | biurowiec
das Dach, ..er | dach
das Design, -s | projekt
das Detail, -s | szczegół
das Dorf | wieś
das Drehbuch | scenariusz
das Einkaufshaus, ..er | dom handlowy
das Einwanderungsziel | cel emigracji
das Ersatzprodukt, -e | produkt zastępczy
das Erwachen | przebudzenie
das Fahndungsfoto | zdjęcie ściganego
das Fahrverbot | zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych
das Fahrzeug, -e | pojazd
das Fischer- und Gerbenviertel | dzielnica rybaków i garbarzy
das Flugzeug | samolot
das Frauenbild | obraz kobiety
das Fußballfeld, -er | boisko do gry w piłkę nożną
das Gedächtnis | pamięć
das Genre | gatunek
das Gepäck | bagaż
das Gerät | urządzenie
das Gericht, -e | potrawa
das Gespritze | pluskanie, pryskanie, chlapanie
das Gewicht | waga
das Gewicht des Trampers | waga autostopowicza
das Großpolen | geogr. Wielkopolska
das Gussverfahren, - | technologia odlewania
das Hauptwerk | główne dzieło, główny zakład
das Hotelbett, -e | łóżko hotelowe
das Imitat, -e | imitacja
das Innere | wnętrze
das Interview, -s | wywiad
das Kernstück | istota, rdzeń
das Kindesalter | wiek dziecięcy
das Kleidungsstück, -e | część ubioru
das Klischee, -s | stereotyp
das Kochbuch, ..er | książka kucharska
das Kopfende | wezgłowie
das Korn, ..er | ziarno
das Körpergewicht | waga ciała
das Laissez-faire-Prinzip | leseferyzm (fr. laisser faire ) nie
sprzeciwiać się, ekonomiczno-polityczny typ polityki gospodarczej
das Leder | skóra
das Lederblouson | skórzane wdzianko
das Legomännchen | ludzik z klocków Lego
das Lenkgehäuse, - | obudowa przekładni kierowniczej

das Luxuslabel | luksusowa marka
das Manko | wada
das Modehaus | dom mody
das Motorrad, ..er | motocykl
das Münster | katedra
das Muss | konieczność
das Nervengift | neurotoksyna
das Nest | gniazdo
das Nischenthema | niszowy temat
das Nutzfahrzeug, -e | samochód użytkowy
das Ordinarischiff, -e | łódź transportowa charakterystyczna w
średniowieczu dla żeglugi dunajskiej
das Osteoporose-Risiko | ryzyko zachorowania na osteoporozę
das Pendant | odpowiednik
das physikalische Weltbild | fizyczny obraz świata
das Rennen machen | pot. prześcignąć wszystkich
das Rollenspiel, -e | gra z podziałem na role
das Schiefe Haus | Krzywy Dom
das Schlachthaus, ..er | rzeźnia
das Sprichwort | przysłowie
das Standbein | oparcie, podpora
das Stockcar-Rennen, - | wyścig używanych samochodów
das Straßenfest, -e | uliczny festyn
das Teelicht, -er | świeczka do podgrzewaczy
das Tor | brama
das Trampen | podróżowanie autostopem
das Ufer | brzeg
das Ungewisse erkunden | poznać to, co nieznane
das Verkehrszentralregister | centralny rejestr sprawców wykroczeń
drogowych
das Versteck | kryjówka
das Vitamin-B | pot. koneksje, znajomości
das Volk | lud, naród
das Vorurteil, -e | uprzedzenie
das Wachstum | wzrost
das Wahrzeichen | symbol
das Warenhaus, ..er | dom towarowy
das Wasserfahrgerät, -e | pojazd wodny
das Werk | dzieło, zakład
das Wesen der Gravitation | istota grawitacji

MASKULINUM
den Eindruck bekommen | odnosić wrażenie
den Führerschein verlieren | stracić prawo jazdy
den Konsumhunger stillen | zaspokoić głód konsumpcji
den Körper mit etw. versorgen | zaopatrywać organizm w coś
den Schwerpunkt auf etw. legen | kłaść nacisk na coś
der Abbau der Stereotypen | walka ze stereotypami
der Alkoholgehalt im Atem | zawartość alkoholu w wydychanym
powietrzu
der Alkoholgenuss | spożycie alkoholu
der Alkoholkonsum | spożycie alkoholu
der Anhalter, - | autostopowicz
der Anhänger, - | zwolennik
der Anlass | okazja
der Arbeitgeber | pracodawca
der Arbeitsplatz | miejsce pracy
der Arbeitstag | dzień roboczy
der Arbeitsvertrag | umowa pracy
der Aufreißer | pot. podrywacz
der Aufstieg | awans, rozwój
der Autohersteller | producent samochodów
der Autoliebhaber, - | miłośnik samochodów
der Balken | belka
der Bastler | pot. majsterkowicz
der Beschäftigte, -n | zatrudniony
der Bestandteil | część składowa
der Beweis | dowód
der Biergarten, ..e | ogródek piwny
der Brummi, -s | pot. ciężarówka
der Bürgermeister | burmistrz
der Chiffon | szyfon (zwiewna i delikatna tkanina)
der Daumen | kciuk
der Denksport | rozrywka umysłowa
der Diabetes | cukrzyca

der Dienstleister, - | usługodawca
der Drang nach Sicherheit | potrzeba bezpieczeństwa
der Durchbruch | przełom, sukces
der Durchbruch zur Spitze | droga na szczyt
der Einsteiger | początkujący
der Einstieg | rozpoczęcie
der Enkel, - | wnuk
der Entwurf, ..e | projekt
der Erfolgsdrang | parcie na sukces
der erste Augenblick | pierwsza chwila
der EU-Durchschnitt | średnia w UE
der Fahranfänger, - | początkujący kierowca
der Fahrzeugbau | budowa pojazdów
der Fahrzeugführer, - | kierowca pojazdu
der Feiertag | dzień świąteczny
der Fleischkonsum | spożycie mięsa
der Fleischverzehr | konsumpcja mięsa
der Flughafen | lotnisko
der Flugsimulator | symulator lotu
der Formel-1-Fahrer | kierowca Formuły 1
der Frauenschwarm | amant, ulubieniec kobiet
der Freak, -s | pot. pasjonat, fanatyk
der Freizeitparkbesucher, - | osoba odwiedzająca parki rozrywki
der Führerscheinentzug | odebranie prawa jazdy
der Gebrauchtwagen, - | używany samochód
der Geburtsort | miejsce urodzenia
der Gedanke, -n | myśl
der Gegner, - | przeciwnik
der Getreideanbau | uprawa zboża
der Hauch | ślad, cień
der Hippie-Generation verdanken | zawdzięczać pokoleniu hippisów
der Hof, ..e | zagroda
der Honig | miód
der Internetnutzer, - | użytkownik Internetu
der Jetset | bogata warstwa społeczeństwa mogąca pozwolić sobie
na ekskluzywne wycieczki własnym samolotem
der Käfer | pot. VW garbus
der Käfig, -e | klatka
der Karaoke-Abend, -e | wieczór karaoke
der Karnevalsumzug | pochód karnawałowy
der Karosseriebau | budowa karoserii
der Keller | piwnica
der Kern | centrum, środek
der Kirchturm | wieża kościelna
der Kleidungstil | styl ubierania
der Kochaufwand | wysiłek włożony w gotowanie
der Kofferraum | bagażnik
der Kölner Dom | Katedra w Kolonii
der Krebs | rak
der Kriminelle, -n | kryminalista
der Legostein, -e | klocek Lego
der Liebling | ulubieniec
der LKW, -s - (Lastkraftwagen) | samochód ciężarowy
der Maschinenbauer, - | konstruktor maszyn
der Modellbau | modelarstwo
der Müllbeutel | worek na śmieci
der Musikliebhaber, - | miłośnik muzyki
der Nachwuchsschauspieler | aktor młodego pokolenia
der Nährstoff | składnik odżywczy
der Neuling | nowicjusz
der Niveauunterschied, -e | różnica poziomów
der Nobelpreisträger | laureat nagrody Nobla
der Notdienst | pogotowie ratunkowe
der NS-Reichsmarschall | marszałek III Rzeszy
der Online-Versandhändler | sklep internetowy prowadzący
sprzedaż wysyłkową
der Ort | miejsce
der Pkw (der Personenkraftwagen) | samochód osobowy
der Pro-Kopf-Verbrauch | zużycie na jednego mieszkańca
der Protagonist | główny bohater
der Rätselfreund, -e | miłośnik zagadek
der Raum | przestrzeń
der Raumfrachter, - | kosmiczny frachtowiec
der Regenwald, ..er | las tropikalny
der Ritter, - | rycerz
der Roboterablauf, ..e | proces wykonywany przy zastosowaniu
robotów

der Romanprotagonist, -en | główny bohater powieści
der Rückgang | spadek, zmniejszenie się
der Sage nach | według legendy
der Schachmeister, - | mistrz gry w szachy
der Schnabel | dziób
der Sitz | siedziba
der Sitzplatz, ..e | miejsce siedzące
der Soldat, -en | żołnierz
der Spatz | wróbel
der Speiseplan | plan żywieniowy
der Sportler, - | sportowiec
der Stab | kijek
der Standort | lokalizacja
der Stau, -s | pot. korek
der Strafpunkt, -e | punkt karny
der Straßenverkehr | ruch drogowy
der Tramper, - | autostopowicz
der Tüll | tiul
der Turm | wieża
der Urban Explorer, - | ang. odkrywca terenów miejskich
der Veganismus | weganizm
der Verbrauch von Kunststofftragetaschen | zużycie torebek z
tworzywa sztucznego
der Verbraucher | konsument
der Verbrecher | przestępca
der Verkehrsteilnehmer | uczestnik ruchu drogowego
der Verzicht | rezygnacja
der Vordersitz | przednie siedzenie
der Vorreiter | pionier
der Weizen | pszenica
der Welttag der humanitären Hilfe | Swiatowy Dzień Pomocy
Humanitarnej
der Wissensstand | poziom wiedzy
der Würfel, - | kostka do gry
der Zauberer, - | czarodziej
der Zierstein, -e | ozdobny kamień ogrodowy
der Zulieferer, - | dostawca
der Zungenbrecher | łamaniec językowy, zdanie trudne do
wymówienia
der Zusammenhang | związek
der Zuschauer, - | widz
der Zweig | gałąź
der Zylinderkopf, ..e | głowica cylindra

FEMININUM
die 2-Rad-Liebhaber beglücken | uszczęśliwiać miłośników dwóch
kółek
die Abschlusskollektion | kolekcja na egzamin końcowy
die Achterbahn, -en | kolejka górska
die allgemeine Relativitätstheorie | ogólna teoria względności
die Altstadt | stare miasto
die ARD-Serie | serial wyświetlany w programie ARD
die Aufnahme des Alkohols verhindern | uniemożliwić wchłanianie
alkoholu
die Aussage | wypowiedź
die Außergewöhnlichkeit | nietuzinkowość
die Aussichtsplattform | platforma widokowa
die Autobahn, -en | autostrada
die Autobahnraststätte | restauracja przy autostradzie
die Bahn | kolej
die Band | zespół
die Beengtheit | ciasnota
die Begeisterung | zachwyt
die Bekämpfung des Welthungers | zwalczanie głodu na świecie
die Belegschaft | załoga
die Beleuchtung | oświetlenie
die Berlin-Bevölkerung | ludność Berlina
die Bevölkerung | ludność
die Bewusstheit | świadomość
die Billigfluglinie | tanie linie lotnicze
die Billigfluglinie, -n | tania linia lotnicza
die Bluse mit Puffärmeln | bluzka z bufami
die Blütezeit | okres rozkwitu
die Brautmode | moda ślubna

die Brücke, -n | most
die Buchempfehlung, -en | polecana książka
die Buchhandlung | księgarnia
die Buchverfilmung | ekranizacja powieści
die Bühne | scena
die Bundeswehr | niemiecka armia
die Dankbarkeit | wdzięczność
die Deutschkenntnisse (Pl.) | znajomość języka niemieckiego
die Donau | geogr. Dunaj
die Donau hinabtreiben | pędzić w dół Dunaju
die Dredlocks (Pl.) | dredy
die Edelmarke, -n | luksusowa marka
die Einführung von Wochenendtickets | wprowadzenie biletów
weekendowych
die Einkaufspassage, -n | pasaż handlowy
die Einrichtung | wyposażenie, umeblowanie
die Empörung | oburzenie
die Entspannung | relaks
die Ernährungsweise | sposób odżywiania
die erste Welle der Gastarbeiter | pierwsza fala gastarbeiterów
die Essgewohnheiten (Pl.) | zwyczaje żywieniowe
die EU-Ratspräsidentschaft übernehmen | obejmować
przewodnictwo w Radzie UE
die Extraausstattung | dodatkowe wyposażenie
die Fahrerbeschreibung | opis kierowcy
die Feder, -n | pióro
die Fernstraße, -n | droga główna
die Fertigungs- und Absatzzahlen | statystyki dotyczące produkcji i
sprzedaży
die Festlichkeit, -en | uroczystość
die Figur | postać
die Filmfigur, -en | postać z filmu
die Fluggesellschaft | linie lotnicze
die Flugsimulation | symulacja lotu
die Forschung, -en | badanie
die Fortbewegung | przemieszczanie się
die Freiheitsstrafe | kara pozbawienia wolności
die Freizeitbeschäftigung, -en | hobby
die Frucht, ..e | owoc
die Geduld | cierpliwość
die Geduld verlieren | tracić cierpliwość
die Gefahr | zagrożenie, niebezpieczeństwo
die Gefahr steigt | wzrasta niebezpieczeństwo
die Geldstrafe | mandat
die Genesung | wyzdrowienie, powrót do zdrowia
die Geschäftspartnerin | wspólniczka
die Gesinnung | poglądy
die Gewissheit pünktlicher Ankunft | pewność punktualnego
przybycia
die Gießerei | odlewania
die Gründerin, -nen | założycielka
die Hauptrolle, -n | główna rola
die Heimat | kraj rodzinny, ojczyzna
die Herausforderung, -en | wyzwanie
die Herkunft | pochodzenie
die Herstellung | produkcja
die Herz-Kreislauf-Erkrankung, -en | choroba układu krążenia
die Hochschule | szkoła wyższa
die Höchstleistung, -en | najwyższe osiągnięcie
die Indizien (Pl.) | poszlaki
die Industrieruine, -n | ruina przemysłowa
die Intensivtierhaltung | intensywna hodowla zwierząt
die Isar | geogr. Izara
die Kalziumquelle | źródło wapnia
die Katakomben (Pl.) | katakumby
die Kinoleinwand | ekran kina
die Kinoverfilmung, -en | ekranizacja kinowa
die Klischeevorstellung, -en | lit. stereotyp
die Kneipe, -n | knajpa, bar
die Knochendichte | gęstość kości
die Kooperation | współpraca
die Kreuzung | skrzyżowanie
die Lackiererei | lakiernia
die Lage | położenie
die Landwirtschaft | rolnictwo
die Laune | humor

die Lebenseinstellung | nastawienie do życia
die Lebensmittel (Pl.) | artykuły spożywcze
die Leber | wątroba
die Leichtathletik-EM | mistrzostwa Europy w lekkoatletyce
die Leidenschaft | pasja
die Leistungsfähigkeit erhöhen | podwyższać wydajność
die letzte Gerade des Wetteiferns | ostatnia prosta rywalizacji
die Lupine | łubin
die Mädchenschlange, -n | kolejka dziewczyn
die Männersache, -n | męska sprawa
die Märchenfigur, -en | postać bajkowa
die Marotte | dziwactwo
die Messe | targi
die Mineralstoffe (Pl.) | substancje nieorganiczne
die Mittelschicht | klasa średnia
die Modeschau | pokaz mody
die Modeschöpferin, -nen | projektantka mody
die Montagelinie | linia montażowa
die Namensgebung | nadanie imienia
die Nutzung | korzystanie
die Online-Mitfahrzentrale, -n | internetowe centrum przejazdów
okazyjnych
die Ortsangabe | podanie miejsca
die Plastiktüte | torebka foliowa, pot. reklamówka
die Post | poczta
die Privatangelegenheit | prywatna sprawa
die Probezeit | okres próbny
die Raffinesse | wyrafinowanie
die Reaktionsfähigkeit vermindern | zmniejszać zdolność reakcji
die Rebellion | bunt
die Redensart | zwrot
die Regie | reżyseria
die Relativitätstheorie | teoria względności
die Robe, -n | suknia wieczorowa
die Sahne | śmietana
die Säule | filar
die Schattenseite | ciemna strona, wada
die Schauspielkunst | sztuka aktorska
die Schlaghose, -n | spodnie dzwony
die Schülerfigur | postać ucznia
die Schwachstelle, -n | słaby punkt
die Schwangerschaft | ciąża
die Seele | dusza
die Seide | jedwab
die Selbstverleugnung | samozaparcie
die Sinneswahrnehmung | percepcja
die Sippe | klan, krewni
die Sonderausstattung, -en | wyposażenie dodatkowe
die Sorglosigkeit | beztroska, lekkomyślność
die Speisekarte | karta dań
die Sperre, -n | blokada
die spezielle Relativitätstheorie | szczególna teoria względności
die Spielkarten (Pl.) | karty do gry
die Sportwagenstätte | miejsce produkcji samochodów sportowych
die Staatsbürgerschaft | obywatelstwo
die Stadterkundung | odkrywanie miasta
die Stillzeit | okres karmienia
die Strecke, -n | odcinek, połączenie
die Streiterei, -en | kłótnia
die Strongman-Meisterschaft | mistrzostwo strongmanów
die Studie | badanie
die Stufe, -n | stopień
die Tankstelle, -n | stacja benzynowa
die Teamfähigkeit | zdolność do pracy w zespole
die Tierhaltung | hodowla zwierząt
die Trägerin, -nen | zwolenniczka, klientkdie
Trinkwasserressourcen (Pl.) | zasoby wody pitnej
die Trunkenheit am Steuer | jazda w stanie nietrzeźwym
die Überwindung kurzer Strecken | pokonanie krótkich odcinków
die Umfrage | badanie, sonda
die Umgangssprache | język potoczny
die Umgebung | okolica
die Umwelt | środowisko naturalne
die Umwelt belasten | zanieczyszczać środowisko naturalne
die Unternehmensgeschichte | historia przedsiębiorstwa
die Unterversorgung | niedobór
die Verbreitung | rozpowszechnienie się

die Verfassung | konstytucja
die Verfassung | samopoczucie, stan
die Vergangenheit | przeszłość
die Versöhnung | pojednanie
die Versteigerung | licytacja
die Wachheit | przytomność
die Welle | fala
die Werbung | reklama
die Wetterverhältnisse (Pl.) | warunki pogodowe
die Wirtschaft | gospodarka
die Wolle | wełna
die Zeitschrift, -en | czasopismo
die Zubereitung | przygotowanie
die Zukunftsaussichten (Pl.) | perspektywy na przyszłość
die Zusammenarbeit gestaltet sich gut | współpraca układa się
dobrze
die Zusammensetzung der Ernährung | skład pożywienia
die Zustimmung | zgoda, akceptacja

E
edel | szlachetny
edle künstlerische Tradition | piękna artystyczna tradycja
ehemalig | były, wcześniejszy
ehemaliger Lieblingsschüler | były ulubiony uczeń
ein Foto knipsen | pot. pstryknąć fotkę
ein Hindernis überwinden | pokonywać przeszkodę
ein paar Gläschen leeren | wypić kilka kieliszków
ein Praktikum absolvieren | odbyć praktykę
ein Studium abschließen | ukończyć studia
ein Tier füttern | karmić zwierzę
eine Alkoholfahrt wirksam unterbinden | skutecznie wstrzymać
jazdę pod wpływem alkoholu
eine Reise antreten | wyruszać w podróż
eine Rolle übernehmen | obejmować rolę
eine Schuhkollektion entwerfen | zaprojektować kolekcję butów
eine Straftat liegt vor | dochodzi do czynu karalnego
eine Tasse Kaffee | filiżanka kawy
eine tragische Wendung nehmen | przybierać tragiczny obrót
eine Vorliebe für etw. haben | mieć szczególne upodobanie do
czegoś
eine Wasserwage anbringen | przymocować poziomicę
einem Endzeitprediger verfallen | ulec kaznodziei
zapowiadającemu apokalipsę
einen Beruf ausüben | wykonywać zawód
einen deutschen Pass beantragen | złożyć wniosek o niemiecki
paszport
einen Fahrfehler begehen | popełniać błędy podczas jazdy
einen positiven Einfluss auf die Umwelt haben | mieć pozytywny
wpływ na środowisko
einen romantischen Anblick schaffen | tworzyć romantyczny widok
einen Unfall verursachen | spowodować wypadek
einer Sache etw. hinzufügen | dodać coś do czegoś
einer Sache lauschen | przysłuchiwać się czemuś
einer Sache vorbeugen | zapobiegać czemuś
einer Sache zum Opfer fallen | paść ofiarą czegoś
einhauchen | tchnąć
einst | dawniej, kiedyś
einsteigen | wsiadać
einzigartig | niezwykły, wyjątkowy
empfehlenswert | godny polecenia
enorm | olbrzymi, ogromny
entzückend | zachwycający
erfolgreich sein | odnosić sukcesy
erforderlich | konieczny, niezbędny
erscheinen | ukazać się, pojawić się
erwähnenswert | godny uwagi
erwünscht | pożądany
es besteht kein Zweifel (daran), dass… | nie ma wątpliwości, że…
es kommt auf etw. an | chodzi o coś
es lohnt sich | warto
etabliert | znany
etw. abbilden | przedstawić coś
etw. abholzen | karczować coś
etw. ablehnen | odrzucać coś
etw. abschließen | ukończyć coś

etw. absichern | zabezpieczać coś
etw. abtragen | niszczyć coś
etw. an den Mann bringen | pot. sprzedać coś
etw. anbieten | oferować coś
etw. anführen | powoływać się na coś
etw. anhängen | dodawać/dołączać coś
etw. ankündigen | zapowiedzieć coś
etw. anprobieren | przymierzać coś
etw. attraktiver gestalten | uatrakcyjniać coś
etw. auf den Markt bringen | wprowadzić coś na rynek
etw. auf die Wasseroberfläche setzen | puszczać coś na
powierzchnię wody
etw. aufmotzen | pot. odpicować coś
etw. aufrechthalten | podtrzymać coś
etw. aufstellen | ustawiać coś
etw. ausdrücken | wyrażać coś
etw. ausliefern | dostarczać coś
etw. ausprobieren | wypróbować coś
etw. ausschließen | wykluczać coś
etw. bedienen | obsługiwać coś
etw. begehen | obchodzić coś
etw. bekräftigen | potwierdzać coś
etw. benötigen | potrzebować czegoś
etw. bereichern | wzbogacać coś
etw. berücksichtigen | brać coś pod uwagę
etw. besorgen | kupować coś
etw. betonen | podkreślać coś
etw. beurteilen | oceniać coś
etw. beweisen | udowodnić coś
etw. dem Zufall überlassen | pozostawić coś przypadkowi
etw. durchführen | przeprowadzać coś
etw. einbauen | wbudować/umieścić coś
etw. einbauen lassen | zamontować coś
etw. einnehmen | zażywać coś
etw. einreißen | zburzyć coś
etw. einschließen | włączać/zawierać coś
etw. erfordern | wymagać czegoś
etw. erforschen | badać coś
etw. erkennen | rozpoznać coś
etw. erkunden | badać coś
etw. errichten | zbudować coś
etw. erzeugen | wytwarzać coś
etw. fertigen | produkować coś
etw. festlegen | ustalić coś
etw. genießen | rozkoszować się czymś
etw. genießen | rozkoszować/ cieszyć się czymś
etw. gießen | odlewać coś
etw. gleichsetzen | utożsamiać coś
etw. gründen | zakładać coś
etw. hinterfragen | zbadać przyczyny czegoś
etw. hochladen | wstawić coś w Internecie, przesłać coś na serwer
etw. in Betracht ziehen | brać coś pod uwagę
etw. in den Ernährungsplan aufnehmen | włączyć coś do planu
żywieniowego
etw. krönen | ukoronować coś
etw. kurzfristig absagen | nagle coś odwołać
etw. leugnen | przeczyć czemuś
etw. mieten | wynająć coś
etw. nicht für möglich halten | uważać coś za niemożliwe
etw. trennen | dzielić coś
etw. übersehen | przeoczyć coś
etw. übertragen | przenosić coś
etw. verabreichen | aplikować coś
etw. veranstalten | organizować coś
etw. verlangen | żądać coś
etw. verlesen | odczytywać coś
etw. veröffentlichen | opublikować coś
etw. vertreiben | sprzedawać coś
etw. vertreten | coś reprezentować
etw. verursachen | spowodować coś
etw. verwerten | przyswajać coś
etw. verzögern | opóźnić coś
etw. vorziehen | preferować coś
etw. widerspiegeln | odzwierciedlać coś
etw. wird zum ersten Mal urkundlich erwähnt | o czymś pojawiają
się po raz pierwszy wzmianki źródłowe
etw. zur Verfügung stellen | udostępniać coś

etw. zusammenbauen | montować/sklejać coś
etw. zusammensetzen | składać coś

F
fahrtüchtig | zdolny do prowadzenia pojazdów mechanicznych
Feuer und Wasser verbinden | łączyć ogień i wodę
flüssige Bewegung | płynny ruch
folgen | następować
folglich | wobec tego, zatem
Fortschritte machen | robić postępy
führend | czołowy
für eine bessere soziale Verständigung sorgen | dbać o lepsze
społeczne porozumienie
für multikulturelle Vielfalt stehen | oznaczać wielokulturową
różnorodność

G
gang und gäbe sein | być ogólnie przyjętym
gefragt | wzięty, popularny, rozchwytywany
gefragt sein | być pożądanym/mile widzianym
gegen das Gesetz verstoßen | naruszyć prawo
gelangweilt | znudzony
gelassen | spokojny
gelten | obowiązywać
gelten als | uchodzić/być uważanym za
genüssliche Mahlzeit | rozkoszny posiłek
gering | mały, niski
gespannt | ciekawy
gesunder Menschenverstand | zdrowy rozsądek
gewöhnlich | zwyczajny, zwykły
gleichzeitig | jednocześnie
GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) | spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością
gut aufgehoben sein | być w dobrych rękach
gut aussehend | przystojny
gut sichtbares Schild | dobrze widoczna tabliczka

H
heftig | gwałtowny
herausragend | gra słów: herausragen -_ wystawać, wyróżniać się;
herausragend -_ wybitny, niezwykły
historische Recherchen | poszukiwania historyczne
hochwertig | najwyższej jakości
humorvolles Geplansche | wesołe pluskanie się

I
im Anschluss an | bezpośrednio po
im Gegensatz zu | w przeciwieństwie do
im Grunde genommen | w gruncie rzeczy
im Prinzip | w zasadzie
im Vergleich zu etw. | w porównaniu z czymś
im Vordergrund stehen | stać na pierwszym planie
im Wasser reflektieren | odbijać się w wodzie
im Zweifelsfall | w razie wątpliwości
in den Himmel ragen | wznosić się do nieba
in den Kinos anlaufen | wejść na ekrany
in den Lüften fliegen | latać w przestworzach
in der Graffiti-Szene angesiedelter Film | film osadzony w
środowisku graficiarzy
in der Waagerechten | w pozycji poziomej
in die Traurigkeit abdriften | popadać w smutek
in eine Rolle schlüpfen | wcielić się w rolę
in etw. eindringen | wtargnąć do czegoś
in Gesellschaft sein | być w towarzystwie
in großem Maße | w wysokim stopniu
in Massen | masowo, na umór
in Maßen | z umiarem
in sein | pot. być w modzie
inklusive der bestehenden Verbindungen | łącznie z istniejącymi
połączeniami
innerhalb kurzer Zeit | w krótkim czasie

ins Rennen gehen | startować w wyścigach
internationale Ausstellung für zeitgenössische Künste |
międzynarodowa wystawa sztuk współczesnych
internationaler Laufsteg | międzynarodowy wybieg
irisch | irlandzki
irren | mylić się

J
jdm. ähneln | być podobnym do kogoś
jdm. auffallen | rzucić się komuś w oczy
jdm. begegnen | spotykać kogoś
jdm. den Einstieg erleichtern | ułatwić komuś
wejście
jdm. einen Streich spielen | płatać komuś figla
jdm. Freude bereiten | sprawiać komuś frajdę
jdm. geht ein Licht auf | pot. komuś coś świta
jdm. genügend Anerkennung erbringen | okazywać
komuś wystarczająco uznania
jdm. Kultstatus bescheren | przynieść komuś status
kultowego
jdm. Mut geben | dodawać komuś otuchy
jdm. vertrauen | zaufać komuś
jdm. Vertrauen schenken | darzyć kogoś zaufaniem
jdn. absetzen | wysadzić kogoś
jdn. an die Spitze katapultieren | wynosić kogoś
na szczyt
jdn. ansprechen | zagadnąć kogoś
jdn. auf Abwege führen | sprowadzić kogoś na złą drogę
jdn. bedrücken | przygnębiać kogoś
jdn. begleiten | towarzyszyć komuś
jdn. erkennen | rozpoznać kogoś
jdn. erwischen | przyłapać kogoś
jdn. in eine Fantasiewelt entführen | porwać kogoś do świata
fantazji
jdn. in eine Reha-Klinik verlegen | przenosić kogoś do kliniki
rehabilitacyjnej
jdn. in seinen Bann ziehen | zauroczyć kogoś
jdn. leicht/schwer verletzen | lekko/ ciężko kogoś ranić
jdn. locken | zachęcać/kusić kogoś
jdn. mit etw. auszeichnen | wyróżnić kogoś czymś
jdn. mit Preisen überhäufen | zasypać kogoś nagrodami
jdn. neugierig machen | intrygować kogoś
jdn. unsterblich machen | uczynic kogoś nieśmiertelnym
jdn. unter Zeitdruck setzen | wywierać na kimś presję czasu,
ponaglać kogoś
jdn. verkörpern | wcielić się w kogoś
jdn. von etw. abschrecken | zrażać kogoś do czegoś
jdn. wach machen | rozbudzać/ożywiać kogoś
jdn. wegen einer Ordnungswidrigkeit
jdn./etw. ins Rampenlicht bringen | postawić kogoś/coś
w centrum zainteresowania
jds. Anerkennung finden | spotkać się z czyimś uznaniem
jds. gedenken | składać komuś hołd pamięci
jüdisch | żydowski

K
kein anständiges Deutsch sprechen | nie mówić porządnie po
niemiecku
klein aber fein | mała rzecz, a cieszy
körperlich fit | sprawny fizycznie
körperliche Unversehrtheit | nietykalność cielesna
kostenlos | bezpłatny
kraftlos | słaby
kühle Eleganz | chłodna elegancja

L
Land und Leute kennen lernen | poznawać kraj i ludzi
längs | wzdłuż
leibliche Mutter | rodzona matka
leichtsinnig handeln | postępować lekkomyślnie
leiden | cierpieć
letztendlich | w końcu

limitierte Kamera- und Tablettaschen | torby na kamerę i etui na
tablet wyprodukowane w limitowanej serii
los! | naprzód!, w drogę!

M

maßgeblich | znacząco
Medikamente einnehmen | zażywać lekarstwa
medizinisch-psychologische Untersuchung | badanie medycznopsychologiczne
mehrfach | wielokrotnie
messianische Botschaft | mesjanistyczne przesłanie
Missverständnisse vermeiden | unikać niedomówień
mit einem glänzenden VW-Logo versehen | opatrzony
błyszczącym logo VW
mit etw. nicht allzu viel am Hut haben | mieć z czymś niezbyt wiele
wspólnego/do czynienia
mit etw. prahlen | chwalić się czymś
mit jdm. wetteifern | rywalizować z kimś
modern | nowoczesny
mutiger Schritt | odważny krok

N
nach Einbruch der Dunkelheit | po zmroku
nach langem Hin und Her | po długich dyskusjach, po dłuższej
dyskusji
nach Möglichkeit | w miarę możliwości
nach wie vor | nadal, wciąż
nachdenklich | skłaniający do refleksji
nachmachen | naśladować
nebenbei als Designassistentin arbeiten | dorabiać jako
asystentka projektanta
neue Freundschaften knüpfen | zawierać nowe przyjaźnie
notwendig | konieczny
notwendige Erfahrung | konieczne doświadczenie
nüchtern | być na czczo (nüchtern sein); trzeźwy

Ö
öffentliche Institution | instytucja publiczna
öffentliche Verkehrsmittel benutzen | korzystać ze środków
komunikacji miejskiej

O
omnivor | wszystkożerny

P
paradoxerweise | paradoksalnie
parallel | jednocześnie
per Anhalter fahren | jeździć autostopem
persönliche Ansicht | osobisty pogląd
persönlicher Gegenstand | osobisty przedmiot
pfiffige Idee | sprytny pomysł
pflanzlich | roślinny
pflanzliche Kost | pokarm roślinny
positive Auswirkung auf etw. haben | mieć na coś pozytywny
wpływ
pusten | pot. dmuchać

Q
quasi | jakby, rzekomo
quer | w poprzek

R
Rechenschaft ablegen | składać sprawozdanie
reifen | dojrzewać
renommiert | prestiżowy
risikofreudig | lubiący ryzyko
rotes Blutkörperchen,- | czerwona krwinka

S
schädlich | szkodliwy
schimmern | migotać, lśnić
schlechtes Image | zły wizerunek
schlichte Wesensart | skromny charakter
schrottreif | nadający się na złom
Schweine halten | hodować świnie
schwer zugänglich | trudno dostępny
Schwierigkeiten haben | mieć kłopoty
selbstbewusst | pewny siebie
seltsam | niezwykły, dziwny
sich an etw. erfreuen | ucieszyć się z czegoś
sich an jdn. richten | być skierowanym do kogoś
sich ans Lenkrad setzen | siadać za kierownicą
sich auf eine Reise begeben | udać się w podróż
sich auf etw. beschränken | ograniczać się do czegoś
sich aus etw. zusammensetzen | składać się z czegoś
sich bunt kleiden | ubierać się na kolorowo
sich durch etw. auszeichnen | wyróżniać się czymś
sich ein Kopf-an-Kopf Rennen liefern | toczyć wyścig łeb w łeb
sich einen Ruck geben | pot. przemóc się
sich einer Sache zuwenden | poświęcać się jakiejś sprawie
sich entspannen | zrelaksować się
sich etw. ausdenken | wymyślać coś
sich für etw. entschließen | decydować się na coś
sich in der Modewelt etablieren | ugruntować swoją pozycję w
świecie mody
sich in etw. versuchen | próbować swoich sił w czymś, porywać się
na coś
sich in etw. vertiefen | zagłębić się w coś
sich lohnen | opłacać się
sich mit jdm. messen | mierzyć się z kimś
sich scheiden lassen | rozstać się
sich strafbar machen | popełniać przestępstwo
sich umdrehen | obracać się
sich verkleiden | przebierać się
sich verringern | zmniejszać się
sich verwandeln | zmieniać się
sich voll und ganz einer neuen Aufgabe widmen | całkowicie
poświęcić się nowemu zadaniu
sich von etw. verabschieden | pożegnać się z czymś
sich wundern | dziwić się
sorgfältig | starannie
soziales Netzwerk | sieć społecznościowa
jds. Geduld auf die Probe stellen | wystawiać czyjąś cierpliwość na
próbę
streng | surowy
StVG - (das Straßenverkehrsgesetz) | ustawa o ruchu drogowym

T
tätig sein | pracować
tiefe Dekolletees | głębokie dekolty
tiereiweißreiche Ernährung | odżywianie bogate w białko zwierzęce
tierfrei | wolny od produktów zwierzęcych
to hitchhike | ang. jeździć autostopem
tödlich verunglücken | ulec śmiertelnemu wypadkowi
traumhaftes Abendkleid | bajeczna suknia wieczorowa
tunesische Wurzeln väterlicherseits | tunezyjskie korzenie ze
strony ojca
türkischstämmig | pochodzenia tureckiego

Ü
übrigens | á propos, poza tym
üppige Mahlzeit | obfity posiłek
üppiger Schnitt | bujne cięcie

U
umkehren | nawrócić się
unentbehrlich | niezbędny
ungewöhnlich | niezwykły
unter Alkoholeinfluss | pod wpływem alkoholu

unter der Dusche | pod prysznicem
untersagen | zabraniać
unzählige Ausgehmöglichkeiten | liczne możliwości spędzenia
wolnego czasu
unzertrennlich | nierozłączny
unzulässig | niedopuszczalny

V
vegan | wegański
verdanken | zawdzięczać
Vereinigte Arabische Emirate | geogr. Zjednoczone Emiraty
Arabskie
verkleidet | przebrany
verlassenes Gebäude | opuszczony budynek
verliebtes Paar | zakochana para
verraten | zdradzać
verspielt | fantazyjny
verwunderlich | dziwny
vielbefahrene Straße | ruchliwa ulica
viele Nutzen bringen | przynosić wiele korzyści
voller Magen | pełny żołądek
vom Band rollen | zjechać z taśmy
vom Feinsten | z najwyższej półki
von bildschönen Häuschen umgeben | otoczony przepięknymi
domkami
von etw. begeistert sein | być czymś zachwyconym
von verschiedenen Faktoren abhängen | zależeć od różnych
czynników
vorbeiziehen | przesuwać się, mijać
vorhandene Transportmittel besser nutzen | lepiej wykorzystywać
dostępne środki transportu
vorkommen | występować
vorkommen | zdarzyć się
Vorsicht! | Uwaga!
vorteilhaft | korzystny
Vorurteile gegenüber anderen Nationen aufrechterhalten |
utrzymywać stereotypowe myślenie wobec innych narodów
vorwurfsvoll | z wyrzutem

W
wach | rozbudzony
weiblich | żeński
weibliche Coolness | kobiecy luz
weitverbreitet | szeroko rozpowszechniony
Wenn einer eine Reise tut, so kann er was erzählen | podróże
kształcą
wiederum | natomiast
Wirkung zeigen | przynosić efekt
womöglich | być może
wortwörtlich | dosłowny

X
X Stufen bezwingen | pokonać X stopni

Z
zeitraubend | czasochłonny
zig | pot. bez liku, mnóstwo
zögern | wahać się, zwlekać
zu etw. beitragen | przyczyniać się do czegoś
zum Tabu werden | stać się tematem tabu
zusammenziehen | zamieszkać razem
zweifellos | bez wątpienia

