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A
aus etw. hervorgehen | wynikać z czegoś
abergläubisch | przesądny, zabobonny
abgesehen von | abstrahując od, pominąwszy
abnehmen | zmniejszać się, spadać
akkurat | staranny
Aller guten Dinge sind drei. | Do trzech razy sztuka.
Allzu viel ist ungesund. | Co za dużo, to niezdrowo.
als etw. tätig sein | pracować jako ktoś
an Bedeutung gewinnen | zyskiwać na znaczeniu
an eine Wand gelehnt | oparty o ścianę
an etw. basteln | pot. majsterkować przy czymś
an etw. schuld sein | być winnym czegoś, być 
przyczyną czegoś
an etw. vorbeiführen | przebiegać obok czegoś
Andere Länder andere Sitten. | Co kraj, to obyczaj.
angeblich | rzekomo, podobno
annehmen | przypuszczać
anstrengend | męczący, wyczerpujący
atemberaubend | zapierający dech w piersiach
auf beide Gehirnhälften verteilt | rozdzielony na 
obie półkule mózgowe
auf dem Arbeitsmarkt | na rynku pracy
auf dem Standpunkt beharren | obstawać na 
stanowisku
auf die Schnelle | na szybko, naprędce
auf einen Freitag fallen | przypadać w piątek
auf etw. Acht geben | zwracać na coś uwagę
auf etw. achten | uważać na coś
auf etw. zurückzuführen sein | być czymś 
spowodowanym
auf Holz klopfen | odpukać w niemalowane drewno
auf internationaler Ebene | na arenie 
międzynarodowej
auf jdn. sauer sein | pot. być złym na kogoś
auf keinen Fall | w żadnym wypadku
auf Kontinuität setzen | postawić na ciągłość
auf Schritt und Tritt | pot. na każdym kroku
auf Wanderschaft gehen | wybrać się na wędrówkę
aufatmen | odetchnąć z ulgą
auffällig | rzucający się w oczy, charakterystyczny
Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. | Co się 
odwlecze, to nie uciecze.
aufpassen | uważać
aufregend | ekscytujący
aus der armen Aneta hat sich ein Kleiner Superstar 
gemausert | z biednej Anety stała się mała 
supergwiazda
aus der Mode kommen |wychodzić z mody
ausgedachte Kunstfigur | wymyślona postać sceniczna
ausgehen | wyczerpać się
ausgeprägt | ukształtowany, wyrazisty
ausscheiden | odpaść
ausschlaggebend | decydujący
ausufern | rozprzestrzeniać się

B
bärtig | brodaty
bedeutend | wybitny

bedingt durch | uwarunkowany
bedrohlich | groźny, niebezpieczny
bedürfen | potrzebować, wymagać
beeindruckend | imponujący
begehrt | pożądany, poszukiwany
begrenztes Blickfeld | ograniczone pole widzenia
bergauf | pod górę
Berufserfahrung sammeln | zebrać doświadczenie 
zawodowe
berühmt | słynny
besiegen | pokonywać
bestehen bleiben | utrzymać się, pozostać
betrunken | pijany
bevölkerungsreiches Land | gęsto zaludniony kraj
bewaffneter Raubüberfall |napad z bronią w ręku
bewusste Vermeidung | świadome uniknięcie
bildhübsche Windmühle | przepiękny wiatrak
blühen | kwitnąć
bodenständig | tradycyjny, nieskomplikowany
böses Vorzeichen | zły omen/znak

C
computer- und fernseherfreier Tag | dzień bez 
komputera i telewizora

D
dankbar | wdzięczny
darüber hinaus | ponadto, poza tym
das Bauwerk | budowla
das Bergsteigen | wspinaczka górska
das Brandenburger Tor | Brama Brandenburska
das Bügeleisen | żelazko
das Burn-out-Syndrom | syndrome wypalenia
das Denkmal, ..er | pomnik
das Dreieck | trójkąt
das Duell | pojedynek
das E-Mail-Postfach checken | sprawdzać skrzynkę 
poczty elektronicznej
das Ereignis | wydarzenie
das Familienwappen | rodzinne godło
das Flüchtlingslager, - | obóz dla uchodźców
das Flüssiggas | gaz płynny
das Gaswerk | gazowania
das Gehirn | mózg
das Gelände | teren
das Genre | gatunek
das Gerät | urządzenie
das Geschäft | interes
das Geschlecht | płeć
das Gleichgewicht | równowaga
das Glück genießen | cieszyć się szczęściem
das Gut | dobro, towar
das Hafenviertel | dzielnica portowa
das Handlesen | czytanie z ręki
das Heiligtum | święte miejsce
das Heimatland | ojczyzna, rodzinny kraj
das Heizen | ogrzewanie
das Hochhaus | wieżowiec

das Hufeisen, - | podkowa
das Inlandeis | lądolód
das Interesse wecken | budzić zainteresowanie
das Kind des Glückes | dziecko szczęścia
das Kindernahrungsmittel | product żywnościowy 
dla dzieci
das Kleinhirn | anat. móżdżek
das Klischee, -s | stereotyp
das Körpergewicht | waga ciała
das Korsett | gorset
das Küken, - | pisklę
das Kulturwissenschaftsund Journalismusstudium | 
studia kulturoznawcze i dziennikarskie
das Kurznachrichtenprogramm | program do 
wysyłania krótkich wiadomości
das Leben genießen | rozkoszować się życiem
das letzte Abendmahl | Ostatnia Wieczerza
das Lied, -er | piosenka
das Markenzeichen | znak firmowy, cecha 
charakterystyczna
das Maskottchen, - | maskotka
das Mauerwerk | mury
das Missverständnis, -se | nieporozumienie jdm. 
das Herz ausschütten | wyżalać się przed kimś, 
zwierzać się komuś
das Mittelalter | średniowiecze
das Musikstück, -e | utwór muzyczny
das Nest | gniazdo, sieć
das Outfit | strój
das Plädoyer für etw. | orędowanie za czymś
das Plüschtier, -e | pluszowa maskotka
das Reichstagsgebäude | budynek niemieckiego 
parlamentu
das Rennen machen | pot. prześcignąć wszystkich
das Riesenrad | diabelskie koło
das rührt daher, dass… | to się bierze stąd, że…
das Schauspiel | widowisko, spektakl
das Schminken | malowanie się
das Selbstvertrauen | wiara w siebie
das Sparschwein, -e | świnka -skarbonka
das Spiel aus Licht und Schatten | gra światła 
i cienia
das Sprachzentrum | ośrodek mowy
das Statement | oficjalny komunikat
das Stressgefühl erhöhen | zwiększać uczucie stresu
das Ufer | brzeg
das Unglück wie ein Magnet anziehen | przyciągać 
nieszczęście jak magnes
das Unglück, -e | nieszczęście, pech, katastrofa
das Urteil | opinia, osąd, ocena
das Verhalten | zachowanie
das Verhältnis | stosunek
das Versäumnis, -se | zaniedbanie, niedopatrzenie
das Vorbild | wzór (do naśladowania)
das Vorsingen | prezentacja śpiewu
das Vorurteil, -e | stereotyp
das Weinanbaugebiet | region winiarski
das Weinetikett, -en | etykieta na butelce wina
das Weltkulturerbe | światowe dziedzictwo 
kulturowe
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das Werk vollenden | ukończyć dzieło
das Winzerhaus, ..er | winnica
das Zeichen der Qualität | znak jakości
das Zeitalter | epoka
das Zelt, -e | namiot
Dem Glücklichen schlägt keine Stunde. |Szczęśliwi 
czasu nie liczą
den 13. Stock betreten | wchodzić na 13 piętro
den Bart abnehmen | zgolić brodę
den Diskriminierungen ausgesetzt sein | być 
narażonym na dyskryminację
den Durchbruch ermöglichen | umożliwiać przełom
den Fernseher ausschalten | wyłączyć telewizor
den inneren Schweinehund überwinden | pot. 
zwalczyć lenia
den Leistungsdruck aushalten | wytrzymać presję 
sukcesu
den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen | nie 
dostrzegać najważniejszego, gubić się w szczegółach
den Weg kreuzen | przecinać drogę
den zweiten Platz belegen | zająć drugie miejsce
denn je zuvor | niż kiedykolwiek wcześniej
der Aberglaube | przesąd, zabobon
der Aborigine, -s | Aborygen
der Abschluss | ukończenie szkoły
der Absturz | upadek
der Akku | pot. bateria
der Angriff | atak
der Anruf, -e | telefon
der Anteil | udział, odsetek
der Antrieb | bodziec
der Arbeitsplatz | miejsce pracy
der Auftritt | występ
der Ausbau | rozbudowa
der Bademantel | szlafrok
der Badestrand, ..e | kąpielisko morskie
der Bart | broda
der Befragte, -n | respondent
der Begriff | pojęcie
der Berater, - | doradca
der Bezirk | dzielnica
der Bildschirm | monitor
der Bildungsbericht | raport edukacyjny
der Bote | posłaniec, goniec
der Brauch, ..e | obyczaj
der Dichter | poeta
der Docht, -e | knot
der Durchbruch | przełom, sukces
der Ehrengast | gość honorowy
der Eindringling, -e | intruz, nieproszony gość
der Eingriff, -e | ingerencja
der Einheimische, -n | tubylec
der Einsteiger, - | początkujący
der Erfinder | wynalazca
der Ertrag | plon
der Expresszug, ..e | pociąg ekspresowy
der Fernsehkonsum | oglądanie telewizji
der Feuerwerker, - | pirotechnik
der Filmemacher, - | filmowiec
der Finder | znalazca

der französische Wein ist nich ohne | pot. 
francuskie wino to nie byle co
der Gaumen | podniebienie
der Gegner, - | przeciwnik
der Geist | dusza
der Genfer See | geogr. Jezioro Genewskie
der Genuss | przyjemność
der Geschäftsmann | człowiek interesu, biznesmen
der Geselle, -n | czeladnik
der Gewinner | zwycięzca
der Gipfel, - | wierzchołek, szczyt
der Glaser | szklarz
der Gleichaltrige, -n | rówieśnik
der Glücksbringer, - | talizman
der Glückspfennig, -e | szczęśliwa moneta
der Gradmesser für die Bedeutung eines 
Menschen | wyznacznik ważności człowieka
der Hang | zbocze
der Hausbau | budowa domu
der Haushalt, -e | gospodarstwo domowe
der Heimatort | rodzinna miejscowość
der herbeigesehnte Tag brach an |nadszedł 
wymarzony dzień
der Höhenflug | lot wysokościowy
der Hubschrauber | helikopter
der Hügel, - | pagórek
der Inhalt, -e | treść
der Internet-Browser | przeglądarka internetowa
der Jäger, - | myśliwy
der Kamin, -e | komin
der Karfreitag | Wielki Piątek
der Kirchturm | wieża kościoła
der Kühlschrank | lodówka
der Künstler, - | artysta
der Lidschatten | cień do powiek
der Lohn für die Mühe | wynagrodzenie za trud
der Marathonlauf, ..e | bieg maratoński
der Marienkäfer | biedronka
der Mehllieferant | dostawca mąki
der Mönch, -e | mnich
der Mosaikstein, -e | kamień mozaiki
der Mut | odwaga
der Nachbarstaat, -en | państwo sąsiadujące/
ościenne
der Olympische Hafen | port olimpijski
der Orientierungssinn | zmysł orientacji
der Ort | miejsce
der Pechvogel, .. | pot. pechowiec
der Pendler, - | osoba codziennie dojeżdżająca do 
pracy
der Petersdom | Bazylika św. Piotra
der Philippiner | Filipińczyk
der Reichtum | bogactwo
der Riesenerfolg | olbrzymi sukces
der Rollstuhl | wózek inwalidzki
der Römer, - | Rzymianin
der Sand | piasek
der Schauplatz | miejsce akcji
der Schauspieler | aktor
der Schlüsselanhänger, - | breloczek do kluczy

der Schmuck | biżuteria
der Schnurrbart | wąsy
der Schornsteinfeger, - | kominiarz
der Schotter | żwir
der Schwierigkeitsgrad | stopień trudności
der Sieg | zwycięstwo
der Skisprung-Wettbewerb, -e | zawody w skokach 
narciarskich
der Spitzensport | sport wyczynowy
der Staubsauger | odkurzacz
der Straßenrand | pobocze drogi
der Tafelberg | góra stołowa
der Tagesablauf | rytm/przebieg dnia
der Teufel | diabeł
der Theaterintendant | dyrektor teatru
der Tonträger | nośnik (zapisu) dźwięku
der Transvestit, -en | transwestyta
der Untergrund | podłoże
der Ureinwohner ,- | pierwotny mieszkaniec
der Ursprung | pochodzenie
der Verbraucher, - | konsument
der Verkehr | ruch, transport
der Vorteil | korzyść, przewaga
der Wahnsinn | obłęd, szaleństwo
der Wahrsager/Kartenleger, - | wróżbita
der Wasserspiegel | lustro wody
der Weinanbau | uprawa winorośli
der Weinstock, ..e | krzew winny
der Wettbewerb | zawody
der Wettkampf, ..e | zawody
der Winzer, - | właściciel winnicy
der Wohlstand | dobrobyt
der Zeitdieb, -e | złodziej czasu
der Zeitfresser | pot. pożeracz czasu
der Zieleinlauf | dobiegnięcie do mety
der Zuschauer, - | widz
der Zweite Weltkrieg | II wojna światowa
deutschsprachig | niemieckojęzyczny
deutschsprachiges Land | kraj niemieckojęzyczny
die Altersgruppe | grupa wiekowa
die Anmeldegebühr | wpisowe
die Anmeldung | zgłoszenie się, zapisanie się
die Aufteilung | podział
die Ausrede | wymówka
die Aussage, -n | wypowiedź
die Aussöhnung | pojednanie
die Ausstrahlung | charyzma, urok
die Band | zespół
die Bedingung, -en | warunek
die Begabung, -en | zdolność, talent
die Behinderung | upośledzenie
die Bekanntgabe | ogłoszenie
die Beliebtheitsskala | skala popularności
die Bevölkerung | ludność
die Bewegung | ruch
die Bildung | wykształcenie
die Botschaft | przesłanie
die Brauerei | browar
die Buchmesse | targi książki
die Dose, -n | puszka
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die Drogenpolitik | polityka narkotykowa
die Eigenheit, -en | oryginalność
die Eigenschaft | cecha
die Einführung der Eurowährung | wprowadzenie 
waluty euro
die Eingangstür | drzwi wejściowe
die Einnahmequelle | źródło dochodów
die Entsendung | oddelegowanie
die Erbfeindschaft | wrodzona wrogość
die Erfindung | wynalazek
die Ersatznahrung nicht vertragen | nie tolerować 
zastępczego pokarmu
die Felswand, ..e | ściana skalna
die Fernsehsendung | program telewizyjny
die Festung | twierdza/forteca
die Figur | postać
die Fläche | powierzchnia
die Flaniermeile | promenada
die Frucht harter Arbeit | owoc ciężkiej pracy
die Gehirnhälfte, -n | półkula mózgowa
die Gelassenheit | luz, pogoda ducha
die Gemeinde  | gmina
die Gemeinschaft | wspólnota
die Gemütsregung | poruszenie, emocja
die Gewinnerin | zwyciężczyni
die Gletscherspalte, -n | szczelina lodowca
die Glotze | pot. telewizor
die Grenzüberschreitung |przekroczenie granicy
die Größe | wielkość, rozmiar
die Grundschule besuchen | uczęszczać do szkoły 
podstawowej
die Halbinsel | półwysep
die Handlung | działanie
die Handtasche, -n | torebka
die Heimat | ojczyzna, kraj rodzinny
die Herkunft | pochodzenie
die Hinterlassenschaft, -en | spadek, pozostałość
die Hirnforschung | badanie mózgu
die Hochschule, -n | szkoła wyższa
die Homosexualität | homoseksualizm
die Jagd | polowanie
die Kette | pasmo
die Kindersterblichkeit | śmiertelność wśród dzieci
die Kopfhörer (Pl.) | słuchawki
die Köstlichkeit, -en | rarytas
die Kulturlandschaft | krajobraz ukształtowany 
przez działalność człowieka
die Kurznachricht, -en | krótka wiadomość
die Lebensbedingungen (Pl.) | warunki życiowe
die Lebenseinstellung | podejście do życia
die Lebensfreude | radość życia
die Lebensmittelindustrie | przemysł spożywczy
die Leinwandkarriere | kariera na dużym ekranie
die Leistung | osiągnięcie, wyczyn
die Leiter | drabina
die Mäßigung | umiarkowanie
die Meinung verbreiten | rozpowszechniać opinię
die Mischung | mieszanina
die Musikband, -s | zespół muzyczny
die Nähe | bliskość

die Nation, -en | naród
die Niagarafälle (Pl.) | wodospad Niagara
die Offenheit | otwartość
die Öffentlichkeit | opinia publiczna
die Olympischen Spiele (Pl.) | igrzyska olimpijskie
die Ostküste | wschodnie wybrzeże
die Panne, -n | awaria
die Papstbasilika Sankt Paul | Bazylika Papieska 
św. Pawła
die Partnerschaft | partnerstwo
die Performance | wykonanie, występ
die Perserkriege (Pl.) | wojny perskie
die Perücke, -n | peruka
die Pflegerin | opiekunka
die Plattenfirma, -firmen | wytwórnia płytowa
die Pleite, -n | fiasko, pot. klapa
die Programmintendantin | dyrektorka programowa
die Pubertät | okres dojrzewania
die Qual | męka
die Qualität steigern | podnosić jakość
die Rangliste | ranking
die Rebe, - | winorośl
die Rebsorte | odmiana winorośli
die Reflexion, -en | odbicie
die Regie | reżyseria
die Route, -n | trasa
die Sauberkeit | czystość
die Säuglingsnahrung | pokarm dla niemowląt
die Säule, -n | filar
die Schattenseite, -n | ciemna strona
die Schauspielerei | gra aktorska, aktorstwo
die Schlacht | bitwa
die Schlussfolgerung | wniosek
die Schritt-für-Schritt-Bauanleitung |instrukcja 
montażu krok po kroku
die Schuheinlegesohle | wkładka do butów
die Seeoberfläche | powierzchnia jeziora
die Sehenswürdigkeiten (Pl.) | zabytki
die Siegesnachricht verkünden | obwieszczać 
zwycięstwo
die Sitte, -n | zwyczaj
die Sitzung | zebranie, posiedzenie
die Sonneneinstrahlung | nasłonecznienie
die Staffel | edycja
die Steigung | wzniesienie
die Sternschnuppe, -n | spadająca gwiazda
die Steuerung von Bewegungen | kierowanie 
ruchami
die Strecke | odcinek
die Tour | podróż
die Transsexualität | transseksualizm
die U-Bahn | metro
die Umgebung | otoczenie
die Umstände (Pl.) | okoliczności, warunki
die Umwelt | środowisko
die Unglückszahl | liczba przynosząca pecha
die Unterstützung | pomoc, wsparcie
die Urgroßeltern (Pl.) | pradziadkowie
die Verbindung, -en | połączenie
die Verbreitung | rozpowszechnienie się

die Vereinten Nationen (Pl.) | Narody Zjednoczone
die Vergangenheit | przeszłość
die Verpflichtung, -en | zobowiązanie
die Versöhungsarbeit leisten |wykonywać pracę na 
rzecz pojednania
die Vielfalt | różnorodność
die Vierschanzentournee | Puchar Czterech Skoczni
die Volkstanzgruppe, -n | grupa tańca ludowego
die Voraussetzungen (Pl.) | warunki
die Vorauswahl | preselekcja
die Vorentscheidung | rozstrzygnięcie wstępne
die Wahrnehmung | postrzeganie
die Waschmaschine | pralka
die Weile | chwila
die Weinberg-Terrasse, -n | winny taras
die Weintraube | winogrono
die Weltanschauung | światopogląd
die Wohnung verlassen | opuścić mieszkanie
die Wurzel in etw. haben | mieć w czymś swój 
początek
die Wüste | pustynia
die Zeitnot | brak czasu
die Ziellinie | linia mety
die Zisterziensermönche (Pl.) | cystersi

E
eben | właśnie
echter Kerl | pot. prawdziwy facet
effizient | wydajny
ehemalig | były, wcześniejszy
eigenwillige Stimme | oryginalny głos
ein Album aufnehmen | nagrywać album
ein Baby stillen | karmić piersią niemowlę
Ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn. | Trafiło 
się ślepej kurze ziarno.
ein chemisches Labor eröffnen | otworzyć 
laboratorium chemiczne
ein friedliches Miteinander führen | żyć ze sobą 
w zgodzie
ein Telefonat führen | prowadzić rozmowę 
telefoniczną
ein Tier anvisieren | celować do zwierzęcia
Ein Unglück kommt selten allein. | Nieszczęścia 
chodzą parami.
ein Unternehmen gründen | założyć 
przedsiębiorstwo
eine alte Gewohnheit loswerden | pozbyć się 
starego przyzwyczajenia
eine Ansammlung von Sonnenstrahlen |zbiór 
promieni słonecznych
eine Apothekerlehre absolvieren |odbyć kształcenie 
w zawodzie aptekarza
eine Aufgabe bewältigen | podołać zadaniu
eine Bombe hochgehen lassen | wywoływać 
prawdziwą burzę
eine harte Nuss zu knacken haben | mieć twardy 
orzech do zgryzienia
Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. | Jedna 
jaskółka wiosny nie czyni.
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eine Sprache beherrschen | opanować język
eine Spur hinterlassen | pozostawiać ślad
eine Sünde wert | wart grzechu
eine zeitaufwändige Aktivität erledigen | załatwić 
czasochłonną czynność
einen Beitrag zu etw. leisten | przyczyniać się do 
czegoś
einen Berufsabschluss er werben | ukończyć szkołę 
zawodową
einen Einfluss auf etw. haben | mieć wpływ  
na coś
einen Geburtstag feiern | obchodzić urodziny
einen Gedanken offen aussprechen | wypowiedzieć 
otwarcie myśl
einen Hang zu etw. haben | mieć pociąg do czegoś
einen prall gefüllten Terminkalender
einen Schlüssel verlegen | zgubić klucz
einen Snowboardunfall haben | mieć wypadek na 
snowboardzie
einen Traum erfüllen | spełnić marzenie
einen Weltrekord erzielen | ustanowić rekord świata
einer Sache ähnlich sein | być do czegoś podobnym
einer Sache auf den Grund gehen | przyglądać się 
jakiejś sprawie, zgłębiać jakąś sprawę
einer Sache gegenüberstehen | pozostawać 
w sprzeczności z czymś
Einkäufe machen | robić zakupy
einmalig | unikatowy
einzigartig | jedyny w swoim rodzaju, wyjątkowy
enge Gasse | wąska uliczka
enge wirtschaftliche Zusammenarbeit |ścisła 
współpraca gospodarcza
entfallen | odpaść
entfernt | oddalony
enttäuscht | rozczarowany
er war vom Schicksal begünstigt | los mu sprzyjał
erfolgreich sein | odnosić sukcesy
ergreifen | obejmować coś
erscheinen | ukazać się
es hapert an etw. | brakuje czegoś, coś nie 
funkcjonuje
es hat sich herumgesprochen, dass… | rozeszło się, 
że…
es jdm. angetan haben | zachwycić/oczarować 
kogoś
es lohnt sich | warto
es sei denn | chyba że
etw. ablehnen | odrzucać coś
etw. abrunden | dopełnić coś
etw. abschließen | ukończyć coś
etw. abstellen | odstawić coś
etw. an etw. erkennen | rozpoznać coś po czymś
etw. anbringen | przymocowywać coś
etw. anerkennen | uznawać coś
etw. anerkennen | uznawać coś
etw. anlegen | stawiać coś
etw. anpassen | dostosować coś
etw. ansehen | postrzegać coś
etw. auf die Probe stellen | wystawiać coś na  
próbę

etw. auf Platz 1 der Download-Charts 
katapultieren | wynosić coś na szczyt listy 
przebojów najchętniej ściąganych z Internetu
etw. aufladen | naładować coś
etw. auflösen | likwidować coś
etw. aufsetzen | zakładać coś
etw. aufweisen | wykazywać coś
etw. auslassen | zostawić wyłączone
etw. austragen | rozgrywać coś
etw. befestigen | umacniać coś
etw. beibehalten | zachować coś
etw. beichten | wyznać coś
etw. beißen | ugryźć coś
etw. belächeln | podśmiechiwać się z czegoś
etw. benötigen | potrzebować czegoś
etw. beseitigen | likwidować coś
etw. besorgen | zdobywać coś
etw. betonen | podkreślać/zaznaczać coś
etw. betreten | wchodzić do czegoś
etw. beweisen | udowodnić coś
etw. bewundern | podziwiać coś
etw. dringend benötigen | pilnie coś potrzebować
etw. einstellen | wstawić coś (do Internetu)
etw. erbauen | wznosić coś
etw. erfahren | doświadczyć czegoś
etw. erfinden | wynaleźć coś
etw. erfordern | wymagać czegoś
etw. erhellen | rozjaśniać coś
etw. erleichtern | ułatwiać coś
etw. ermitteln | ustalać coś
etw. fordern | wymagać czegoś
etw. für etw. halten | uważać coś za coś
etw. für sich behalten | zachować coś dla siebie
etw. genießen | rozkoszować się czymś
etw. gestalten | organizować coś
etw. gleichzeitig ausführen | wykonywać coś 
jednocześnie
etw. in Kauf nehmen | pogodzić się z czymś
etw. in sich bergen | kryć w sobie coś
etw. ist jemandem Wurst | pot. coś jest komuś 
obojętne
etw. meiden | unikać czegoś
etw. mit etw. assoziieren | kojarzyć coś  
z czymś
etw. mitteilen | komunikować coś
etw. nachvollziehen | zrozumieć coś
etw. nicht ernst nehmen | nie brać czegoś na 
poważnie
etw. pflanzen | zasadzić coś
etw. prägen | kształtować coś
etw. präparieren | przygotować coś, zakonserwować 
coś
etw. reflektieren | odbijać coś
etw. sichern | zapewnić coś
etw. speichern | gromadzić
etw. treffsicher einordnen | słusznie coś 
przyporządkować
etw. überprüfen | sprawdzić coś
etw. überstehen | przetrwać coś
etw. unter Beweis stellen | udowodnić coś

etw. veranstalten | organizować coś
etw. verarbeiten | obrabiać coś
etw. verbuchen | odnotowywać coś
etw. verdanken | zawdzięczać coś
etw. vergeuden | trwonić/marnować coś
etw. verknüpfen | łączyć coś
etw. vernetzen | połączyć coś
etw. veröffentlichen | opublikować coś
etw. verschaffen | zapewniać coś
etw. verschieben | przekładać coś
etw. vorschlagen | zaproponować coś
etw. vorziehen | woleć coś
etw. wahrnehmen | spostrzec coś
etw. widerspiegeln | odzwierciedlać coś
etw. zerbrechen | stłuc coś
etw. zieren | ozdabiać coś
etw. zum Anlass nehmen etw. zu tun | skorzystać 
z okazji, aby coś uczynić
etw. zum Download bereitstellen |udostępnić coś 
do pobrania w Internecie
etw. zusamenfassen | podsumować coś
ewiger Wettbewerb | wieczna konkurencja
exemplarisch | wzorcowy

F
feurig | ognisty
flach | płaski
förmlich | dosłownie, wręcz
fortan | odtąd
fortbestehen | istnieć dalej/trwać
freiheraus | bez ogródek
frischgebackenes Sternchen | pot. świeżo upieczona 
gwiazdeczka
frühkindliche Bildung | wczesna edukacja dzieci
führender Nahrungsmittelhersteller | czołowy 
producent artykułów spożywczych
funktionsfähig | sprawny, działający
für Aufsehen sorgen | wywoływać sensację
für das Wohlbefinden sorgen | zapewniać dobre 
samopoczucie
für die Bühne geschaffen sein | być stworzonym do 
występów na scenie
für etw. sorgen | dbać o coś
für gute Unterhaltung sorgen | zapewniać dobrą 
rozrywkę
füttern | karmić

G
gedankliche Abkürzung | skrót myślowy
gedeihen | rozwijać się, czynić postępy
geeignet | odpowiedni
gegen etw. polemisieren | polemizować z czymś
gelten | obowiązywać
gelten als | uchodzić/być uważanym za
gemischte Gefühle hervorrufen | wywoływać 
mieszane uczucia
gesamte Konzentration erfordern | wymagać całej 
koncentracji
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geschichtlich gesehen | z historycznego punktu 
widzenia
geschlechtsspezifisch | charakterystyczny dla danej 
płci
geschmacklicher Genuss | rozkosz smakowa
gesellschaftliche Kontakte pflegen | dbać 
o kontakty społeczne
gespaltene Meinungen | podzielone opinie
gestärkt | pokrzepiony, wzmocniony
gestehen | przyznać
getreu dem Spruch | zgodnie z dewizą
gewaltig | potężny
gezielt | konkretny, planowy
gleichartige Tätigkeit | czynność tego samego 
rodzaju
gleichzeitig | jednocześnie
goldene Regel | złota zasada
greifbar | dostępny, będący w zasięgu ręki
großartig | wspaniały
großstädtische Klänge | wielkomiejskie  
brzmienia
gut gepflegt | zadbany
gute Voraussetzungen für etw. haben | mieć dobre 
zadatki na coś

H
haben | mieć terminarz wypełniony po brzegi
halb so schlimm | pot. pół biedy
hartgesotten | zatwardziały
hautnah | namacalnie
heilig | święty
heiligen Raum verletzen | naruszać świętą 
przestrzeń
Heim und Kinder versorgen | opiekować się domem 
i dziećmi
heraustropfen | wyciekać
hindurchgehen | przechodzić
hinter jdm. stehen | popierać kogoś
hübsch | ładny
hügelig | pagórkowaty

I
im Anfangsstadium stecken | być w początkowym 
stadium
im Durchschnitt | przeciętnie, średnio
im Gegenzug | natomiast
im Handumdrehen | w oka mgnieniu
im Hintergrund | w tle, na drugim planie
im Klartext | mówiąc jasno
im Kulturkreis fest verankert | głęboko 
zakorzeniony w kręgu kulturowym
im künstlerischen Blick | widziane artystycznym 
okiem/ w artystycznym spojrzeniu
im Laufschritt | szybkim krokiem
im Nachhinein | później, po czasie
im Schnitt | przeciętnie
im selben Augenblick | w tej samej chwili
imposant | imponujący

in aller Gemütsruhe | z całkowitym  
spokojem
in aller Munde sein | być na ustach wszystkich
in Bezug auf | w odniesieniu do czegoś
in den Hauptrollen | w rolach głównych
in der Kürze liegt die Würze | krótko i węzłowato, 
krótko i na temat
in der Tat | w rzeczy samej
in die Live-Shows einziehen | zakwalifikować się do 
występów na żywo
in Eile sein | śpieszyć się
in Erfüllung gehen | spełniać się
in etw. fallen | wpadać do czegoś
in Frauenkleider schlüpfen | wskakiwać w damskie 
ubrania
in großem Maße | w dużym stopniu
in Hülle und Fülle | bez liku, pod dostatkiem
in Ruhe | w spokoju
in Schwung kommen | pot. rozkręcać się
in Staus stehen | stać w korkach
Informationen erfragen | uzyskać informacje
internationale Funkausstellung | międzynarodowa 
wystawa radiowa

J
jdm. das Leben schwer machen | utrudniać komuś 
życie
jdm. durch die Lappen gehen | uciekać przez palce
jdm. ein Leid antun | wyrządzać komuś krzywdę
jdm. etw. gewährleisten |zagwarantować coś 
komuś
jdm. etw. verleihen | coś komuś nadawać
jdm. gewogen sein | być komuś przychylny
jdm. in etw. überlegen sein | górować nad kimś 
w czymś
jdm. kluge Ratschläge geben | udzielać komuś 
mądrych rad
jdm. nichts anhaben können | nie imać się kogoś
jdm. zuhören | słuchać kogoś
jdm. zur Verfügung stehen | być do czyjejś 
dyspozycji
jdn. abhängen | pot. pozostawić kogoś w tyle
jdn. angreifen | atakować kogoś
jdn. annehmen | przyjąć kogoś
jdn. auseinander reißen | rozłączać/rozrywać kogoś
jdn. beerdigen | pochować kogoś
jdn. bewahren | ochronić kogoś
jdn. empfangen | witać kogoś
jdn. ermutigen | dodawać komuś odwagi
jdn. herabwürdigen | poniżać kogoś
jdn. in die Magersucht treiben | wpędzać kogoś 
w anoreksję
jdn. in seinen Bann ziehen | zachwycić/ zauroczyć 
kogoś
jdn. ins Lächerliche ziehen | wystawiać kogoś na 
pośmiewisko
jdn. kreuzigen | ukrzyżować kogoś
jdn. umhauen | pot. powalić kogoś
jdn. unterbringen | umieścić kogoś

jdn. verachten | pogardzać/gardzić kimś
jdn. verraten | zdradzić kogoś
jdn. vertreiben | wypędzić kogoś
jdn. vertreten | reprezentować kogoś
jds. Herzensdame | lit. pani czyjegoś serca
je nach Meinung | w zależności od opinii
jedenfalls | w każdym razie
jegliche Generation | każde pokolenie
jmd. hat einen Bauch bekommen |komuś urósł 
brzuch

K
karnevalsähnliche Stimmung | nastrój podobny do 
karnawałowego
Kartoffeln schälen | obierać ziemniaki
klagen | skarżyć się
klar auf der Hand liegen | być oczywistym
klauen | pot. kraść
klein anfangen | mieć skromne początki, pot. 
zaczynać od zera
klimatische Verhältnisse (Pl.) | warunki  
klimatyczne
knapp sein | brakować
kognitive Fähigkeit | zdolność kognitywna
kondensierte Alpenmilch | skondensowane 
alpejskie mleko
kontrollierter Anbau | kontrolowana uprawa
Kontroverse auslösen | wywoływać kontrowersje
kostbar | cenny
kühl | chłodny
künstlich gezüchtet | sztucznie wyhodowany

L
leistungsfähiges Personengedächtnis | sprawna 
pamięć do twarzy
liebend gern | z wielką chęcią/ przyjemnością

M
mächtig | potężny
magische Wirkung | magiczne działanie
männlich | męski
maßgeblich | zasadniczo, znacząco
mild | łagodny
mit 24-karätigem Blattgold verziert | zdobiony 
płatkami 24-karatowego złota
mit Abstand | zdecydowanie
mit der Wahrheit rausrücken | powiedzieć prawdę
mit einer einzigartigen Stimme gesegnet | 
obdarzony wyjątkowym głosem
mit etw. umgehen | obchodzić się z czymś
mit etw. verknüpft sein | być powiązanym z czymś
mit jdm. warm werden | pot. zżyć się z kimś
mit Stress umgehen | radzić sobie ze stresem
mitlaufen | biec w wyścigu
mitunter | niekiedy
moderieren | prowadzić program
mündliche Prüfung | egzamin ustny
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N
nach Süden ausgerichtet | skierowany na południe
nagelneu | pot. nowiusieńki
nicht umsonst | nienadaremnie, nie bez kozery
notwendig | konieczny, niezbędny
nützlich | pożyteczny, przydatny
nutzlos | bezużyteczny

O
ohne Zweifel | bez wątpienia
orange | pomarańczowy
ordentliche Grundlage | solidna podstawa
ORF | (Österreichischer Rundfunk) austriacka 
telewizja i radio publiczne

P
parallel | jednocześnie
Pech zur Folge haben | sprowadzać nieszczęście
per Mausklick | kliknięciem myszy
permanent | ciągle
pfiffig | pot. sprytny, bystry
platzen | nie powieść się, nie spełnić się
plaudern | gawędzić
politisches Ereignis | polityczne wydarzenie
Prioritäten setzen | stawiać priorytety

Q
quer | w poprzek

R
rasch | prędki, szybki
rätselhaft vorkommen | wydawać się zagadkowe/
niejasne
räumliches Vorstellungsvermögen | wyobraźnia 
przestrzenna
regelrecht | naprawdę
riesengroß | olbrzymi
rosig | różowy

S
sagenhaft | legendarny
scheinbar einfache Herausforderung | pozornie 
łatwe wyzwanie
schlechten Ruf haben | mieć złą reputację
Schluss mit lustig | pot. żarty na bok
Schnee von gestern sein | pot. obchodzić kogoś tyle, 
co zeszłoroczny śnieg
schneebedeckt | pokryty śniegiem
schuld an etw. sein | być przyczyną czegoś
Schutzmaßnahmen treffen | przedsięwziąć środki 
ochronne
Schweine halten | hodować świnie
sehenswert | godny zobaczenia
seinen 80. Geburtstag feiern | obchodzić 80. 
urodziny

seinen Kummer loswerden | pozbyć się zmartwień
seines Glückes Schmied sein | przen. być kowalem 
swojego losu
seit jeher | od dawien dawna
sich am Telefon unterhalten | rozmawiać przez 
telefon
sich anschließen | przyłączyć się
sich auf etw. übertragen | przełożyć się na coś
sich ausbilden | rozwijać się
sich die Zeit vertreiben | zabić czas
sich einer Sache widmen | poświęcić się czemuś
sich ereignen | wydarzyć się
sich erheben | wznosić się
sich erstrecken | rozciągać się, rozprzestrzeniać się
sich etw. bewusst sein | zdawać sobie sprawę 
z czegoś
sich etwas einfallen lassen | wpaść na pomysł, 
wymyślić coś
sich für jdn. schämen | wstydzić się za kogoś
sich gegen etw. richten | być skierowanym przeciw 
czemuś
sich in die Herzen der deutschen Zuschauer 
singen | podbić śpiewem serca niemieckich widzów
sich in etw. widerspiegeln | odzwierciedlać się 
w czymś
sich mit Informationen austauschen | wymieniać 
się informacjami
sich über jdn. aufregen | denerwować się na kogoś
sich überfordern | przeciążać się
sich um 180 Grad wandeln | obrócić się o 180 stopni
sich verbinden | łączyć się
sich verdoppeln | podwoić się
sich vom Platz rühren | ruszać się z miejsca
sich vom Schicksal ausgezeichnet fühlen | czuć się 
wyróżnionym przez los
sich von etw. trennen | rozstać się z czymś
sich voneinander unterscheiden | różnić się od 
siebie
sich wandeln | zmienić się
siegreicher Auftritt | zwycięski występ
sinnvoll | sensowny
sitzen bleiben | pot. powtarzać klasę
sonst | zazwyczaj
soziales Netzwerk | portal społecznościowy
spannend | trzymający w napięciu
Sport treiben | uprawiać sport
sprichwörtlich | przysłowiowy
steigende Abhängigkeit | rosnąca zależność
steil | stromy
steinzeitlicher Vorfahre | przodek z epoki kamiennej
stets | stale
Strom erzeugen | wytwarzać prąd
stufenförmig | kaskadowy

T
tadellos | nienagannie, doskonale
technische Errungenschaften (Pl.) | zdobycze 
techniki
tief | głęboki

tief in unserem Bewusstsein verankert sein | być 
głęboko zakorzenionym w naszej świadomości
trocken | suchy
türkischstämmig | tureckiego pochodzenia

U
über den Verstand hinausgehen | wykraczać poza 
granicę rozumu
über die Lippen gehen | przechodzić przez usta
überzeugen | przekonać
überziehen | rozbudować
üblich | utarty
üblich sein | być w zwyczaju
um die Siege kämpfen | walczyć o zwycięstwa
um nichts in der Welt | za nic na świecie, za żadne 
skarby
umfassen | obejmować
umgeben | otaczać
umgekehrt | odwrotnie
umliegender Bewohner | okoliczny mieszkaniec
umstritten | kontrowersyjny
umwerfend | oszałamiający, świetny
unter Drogen stehen | być pod wpływem 
narkotyków
unter Unesco-Schutz stehen | być objętym ochroną 
Unesco
unternehmerischer Tatendrang | przedsiębiorczy 
zapał
unvernünftig | nierozsądny

V
Venedig | geogr. Wenecja
verbleiben | pozostać
verblöden | pot. zgłupieć
verbreitet | rozpowszechniony
verdanken | zawdzięczać
verdient zur Siegerin gekürt werden | zostać 
wybranym zasłużenie zwycięzcą
vergeben | pot. Zajęty
verkleidet | przebrany
verlorene Zeit wiedergewinnen | odzyskać stracony 
czas
verwöhnen | rozpieszczać
vielbeschäftigt | bardzo zajęty
vielerlei | wieloraki, różny
vierblättriges Kleeblatt | czterolistna koniczyna
vollkommen | doskonały
vollständig | całkowicie
vom Himmel fallender Stern | gwiazda spadająca 
z nieba
vom Pech verfolgt sein | być prześladowanym przez 
pecha
von etw. bedroht | zagrożony przez coś
von etw. fest überzeugt sein | być o czymś głęboko 
przekonanym
von etw. profitieren | korzystać na czymś
von jmd./etw. begeistert sein | być kimś/ czymś 
zachwyconym
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von sich überzeugt sein | być bardzo pewnym siebie
vor dem Rechner hocken | pot. ślęczeć przed 
komputerem
vorbei sein | przeminąć
vorliegen | istnieć

W
wachen | czuwać
wagen | ważyć się
was soll’s | pot. cóż, co mi tam
weg vom Fenster sein | pot. wypaść z obiegu
weiblich | żeński
weite Anreise | długa podróż
weiterhin | na przyszłość
weitgehend | w dużej mierze, w znacznym stopniu
weltoffen | otwarty, kosmopolityczny
wertvolle Zeit verdaddeln | trwonić cenny czas
wesentlich | znacznie, w dużym stopniu
wetteifern | rywalizować
Widerstand gegen etw. leisten | sprzeciwiać się 
czemuś
wiederum | natomiast, z kolei
winzig | drobny, znikomy
wird Deutschland nachgesagt, dass... |...mówi się 
o Niemczech, że...
wissenschaftliche Studie | badanie naukowe
wohlhabend | zamożny

Z
zauberhafte Tulpe | czarujący tulipan
Zeit gewinnen | zyskać na czasie
Zeit verschwenden | marnować czas
zeitaufwändig | czasochłonny
zielloses Surfen im Internet | bezcelowe surfowanie 
w Internecie
zocken | pot. grać
zu Beleuchtungszwecken | do celów 
oświetleniowych
zu etw. beitragen | przyczyniać się do
zu Spitzenzeiten | w godzinach szczytu
zufällig | przypadkiem
zugleich | jednocześnie
zum Boykott aufrufen | wzywać do bojkotu
zum Gegenstand der öffentlichen Debatte werden | 
stać się tematem publicznej debaty
zum Telefon greifen | sięgać po telefon
zum Unesco-Weltkulturerbe gehören | należeć do 
światowego dziedzictwa kultury Unesco
zunehmen | wzmagać się, rosnąć
zur folgenden Schlussfolgerung kommen | 
dochodzić do następującego wniosku
zur Top-Liga der Prominenten gehören | należeć do 
elity celebrytów
zur Welt kommen | przyjść na świat
zurückmarschieren | wycofać się


