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A
abkriegen | pot. oberwać
ablegen | wypływać
abwechslungsreich | urozmaicony
allabendlich | cowieczorny
alle benötigten Utensilien des täglichen Bedarfs | 
wszystkie potrzebne sprzęty codziennego użytku
als Wahrzeichen der Stadt gelten | uchodzić za 
symbol miasta
am Steuer sitzen | siedzieć za kierownicą
an der Spitze | na czele
an der Tagesordnung sein | być na porządku 
dziennym
an ein Land grenzen | graniczyć z jakimś krajem
an einem Austauschprogramm teilnehmen | 
uczestniczyć w programie wymiany
an Popularität gewinnen | zyskiwać na 
popularności
anfallen | przypadać
anfallende Kosten | powstające wydatki
angeblich | rzekomo
angehend | początkujący
angesagt ‘angəza:kt | modny, na topie
angesagtes Stadtviertel | modna dzielnica miasta
angeschlagen | nadszarpnięty
ansässig sein | mieszkać
ansonsten | w przeciwnym razie
anspruchsvoll | wymagający
auf dem letzten Platz landen | zajmować ostatnie 
miejsce
auf den 12. Februar fallen | przypadać 12 lutego
auf der Hut sein | mieć się na baczności
auf eigene Gefahr | na własne ryzyko
auf eine Idee kommen | wpaść na pomysł
auf eine Tradition zurückgehen | sięgać do tradycji
auf etw. beruhen | opierać się na czymś
auf etw. eifersüchtig sein | być o coś zazdrosnym
auf etw. verzichten | rezygnować z czegoś
auf jdn. zukommen | czekać kogoś
auftauchen | pojawiać się
auftreten | pojawiać się, występować
ausländische Märkte erschließen | pozyskać 
zagraniczne rynki
ausschlaggebend | decydujący
außergewöhnlich | nadzwyczajny
aussichtsreiche Zukunft | obiecująca przyszłość
aussprechen | wymawiać

B
bäuchlings | na brzuchu
begeistern | zachwycać
begeistert | zapalony, entuzjastyczny
bei jdm. hoch im Kurs stehen | być przez kogoś 
wysoko cenionym
benachbart | sąsiedni
betriebliche Altersvorsorge | renta zakładowa
bezaubernde Winterlandschaft | piękny zimowy 
krajobraz
bizarres Eisgebilde | osobliwa formacja lodowa

blechen | pot. bulić
blühender Garten | kwitnący ogród
blutige Niederschlagung der Danziger 
Arbeiterproteste | krwawe stłumienie protestów 
robotniczych w Gdańsku
bravourös bravu ˈrøːs | brawurowy
brüchiges Eis | kruchy lód
bundesweit | ogólnokrajowy
bunte Clubszene | urozmaicona scena klubowa

D
damalig | ówczesny
Danzig | geogr. Gdańsk
daraufhin | potem
den Deutschen wird nachgesagt, dass… | o 
Niemcach mówi się, że…
den Köder schlucken | połknąć przynętę
den ordnungsgemäßen Zustand des Zimmers 
bescheinigen | potwierdzić należyty stan pokoju
detailliert deta ’ji:ɐ̯t | szczegółowy
deutsche Vorfahren haben | mieć niemieckich 
przodków
deutschsprachig | niemieckojęzyczny
dichtes Netz | gęsta sieć
durch flegelhaftes Verhalten auffallen | zwracać 
na siebie uwagę chamskim zachowaniem
durchgehend | ciągle, bez przerwy

NEUTRUM
das Abitur abi ’tu:ɐ̯ | matura
das Angebot | oferta, podaż
das Anliegen | cel
das Bauwerk | budowla
das Benehmen | zachowanie
das Boot, -e boːt | łódka
das Denkmal von Weltklasse | pomnik światowej 
klasy
das Eigentum | własność
das Eisfischen | wędkowanie pod lodem
das Eisklettern | wspinaczka lodowa
das Ereignis | wydarzenie
das Exil ɛ ˈksiːl | emigracja
das Fleet, -e | kanał żeglowny
das Floß floːs | spławik
das Gebiet | obszar, terytorium
das Gelände | teren
das Gen, -e | gen
das Geschichtsstudium | studia historyczne
das Gewicht | waga
das Gewürz, -e gə ˈvʏrts | przyprawa
das Gruftgewölbe | sklepienie krypty
das Gut, ..er | towar
das Highlight | główna atrakcja
das Hindernis, -se | przeszkoda
das Kapitel | rozdział
das Kletterparadies | raj wspinaczkowy
das Klischee, -s kli ˈʃeː | stereotyp
das Konzentrationslager, - | obóz koncentracyjny

das Küsschen | buziaczek
das Lebensjahr | rok życia
das Liefergebiet auf ganz Deutschland erweitern | 
rozszerzyć obszar dostaw na całe Niemcy
das Mahl maːl | posiłek
das Meisterwerk der Ingenieurskunst | arcydzieło 
sztuki inżynierskiej
das Milieu | środowisko
das Misstrauensvotum unterstützen | poprzeć 
wotum nieufności
das Mittelalter | średniowiecze
das Museum für Kunst und Gewerbe | Muzeum 
Sztuki i Rzemiosła
das Niedersachsen | geogr. Dolna Saksonia
das Niveau | poziom
das Paddelboot, -e | kajak
das Publikum begeistern | zachwycać publiczność
das Rathaus, ..er | ratusz
das Rezept | przepis
das Ruhrgebiet | geogr. Zagłębie Ruhry
das Schauspielhaus | teatr
das Schiff, -e | statek
das Schleswig-Holstein | geogr. Szlezwik-
Holsztyn
das schwarze Brett | tablica ogłoszeń
das Skifahren | narciarstwo
das Skispringen | skoki narciarskie
das Staatstheater, - | teatr państwowy
das Stadtviertel, - | dzielnica miasta
das Steigeisen, - | raki
das Stichwort | hasło
das Studentenwerk, -e | dział spraw studenckich 
(podmiot odpowiedzialny za instytucje socjalne na 
uczelni wyższej)
das Studentenwohnheim, -e | dom studencki, pot. 
akademik
das Studium abschließen | ukończyć studia
das Tal, ..er | dolina
das Tor | brama
das Treppenhaus, ..er | klatka schodowa
das Übergabeprotokoll | protokół zdawczo-
zbiorczy
das Ufer ˈuːfɐ | brzeg
das Verhalten | zachowanie
das Vorfrühlings- und Fruchtbarkeitsfest | święto 
przedwiośnia i urodzaju
das Wasserlichtkonzert, -e | koncert wody i 
światła
das Weltall | wszechświat
das WG-Zimmer | pokój w mieszkaniu studenckim

MASKULINUM
der Absprung | odbicie się
der Adelige | szlachcic
der Adoptivsohn | adoptowany syn
der Adrenalinkick | dawka adrenaliny
der Adrenalinrausch | odurzenie wywołane 
adrenaliną
der Alte Elbtunnel | stary tunel pod Łabą
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der Andrang | popyt
der Angler, - aŋlɐ | wędkarz
der Arbeitgeber | pracodawca
der Arbeitsort | miejsce do pracy
der Aschermittwoch | Środa Popielcowa
der Aufenthaltsort | miejsce zamieszkania
der Auftakt | inauguracja
der Ausgangspunkt für Hafenrundfahrten | punkt 
wyjścia dla wycieczek po porcie
der Auszug | wyprowadzenie się
der Bachelorabschluss | tytuł licencjata
der Ballungsraum, ..e | aglomeracja
der Bauer, -n | rolnik
der Besucher, - | zwiedzający
der Betrag | kwota
der Betrug bə‘tru:k | oszustwo
der Blick | widok
der Bürger, - | obywatel
der Bürgermister | burmistrz
der Charme ʃarm | urok
der Chart-Stürmer | lider list przebojów
der Chauffeur ʃɔ ˈføːɐ̯ | szofer
der deutschen Sprache mächtig | władać językiem 
niemieckim
der Durchbruch | przełom
der Eichenpfahl, ..e | dębowy pal
der Eingang, ..e | wejście
der Einwohner, - | mieszkaniec
der Eishockey-Spieler, - | hokeista
der Eiskletterer, - | alpinista wspinający się po 
lodowych ścianach
der Eispickel, - | czekan
der Eistunnel | tunel lodowy
der Erzrivale, -n | główny rywal
der EU-Ratspräsident | prezydent Rady Europy
der Exportweltmeister | mistrz świata w eksporcie
der Extremsportler, - | sportowiec uprawiający 
sporty ekstremalne
der Fall des Kommunismus | upadek komunizmu
der Fasching | karnawał
der Fischmarkt | targ rybny
der Fluss, ..e | rzeka
der Friedhof ˈfriːthoːf | cmentarz
der Gast, -.e | gość
der Gegner, - | przeciwnik
der Geiz gaɪts | skąpstwo
der Generationswechsel | zmiana pokoleniowa
der Gesanglehrer | nauczyciel śpiewu
der Gipfel | szczyt
der Großonkel | brat dziadka
der Gründer | założyciel
der Grundherr, -en | pan feudalny
der Grundholde, -en | chłop zależny od właściciela 
ziemskiego
der Hafen | port
der Hamburger | mieszkaniec Hamburga
der Haselnussstrauch | leszczyna
der Hauptabnehmer, - | główny odbiorca
der Hauptsitz | główna siedziba
der Hof | dwór

der Höhepunkt | punkt kulminacyjny
der Hügel, - ˈhyːgəl | pagórek
der Humor-Botschafter | ambasador humoru
der Humorist | komik
der Humorweltmeister, - | mistrz świata w 
opowiadaniu dowcipów
der Innenraum | wnętrze
der Journalist ʒʊrna ˈlɪst | dziennikarz
der Kern dieses Problems liegt darin, dass… | 
sedno tego problemu tkwi w tym, że…
der Kicker, - | pot. piłkarz
der Könner, - | ekspert
der Kreisverkehr | ruch okrężny
der Krimskrams | pot. najróżniejsze bibeloty
der Kunstliebhaber, - | miłośnik sztuki
der Küstenbewohner, - | mieszkaniec wybrzeża
der Leiter | kierownik
der Lenkdrachen, - | latawiec wyczynowy
der Liebhaber, - | miłośnik
der Marschall | marszałek
der Masterabschluss | tytuł magistra
der Mauerfall | upadek muru berlińskiego
der Meilenstein | kamień milowy
der Mieter | najemca, lokator
der Mietvertrag | umowa najmu
der Ministerpräsident | premier, prezes rady 
ministrów
der Mitbewohner | współlokator
der Nachmieter, - | następny/późniejszy najemca
der Narr, -en | karnawałowy przebieraniec
der Nervenkitzel | pot. dreszczyk emocji
der Neuankömmling, -e | nowo przybyły
der Ostfriesenwitz | dowcip dotyczący 
mieszkańców Fryzji Wschodniej
der Parteivorsitzende | przewodniczący partii
der Pole ist an der Reihe | kolej na Polaka
der Posten | stanowisko, urząd
der Publikumsliebling | ulubienica publiczności
der Riegel, - ‘ri:gəl | batonik
der Rosenmontagszug, ..e | pochód karnawałowy 
(w poniedziałek przed Środą Popielcową)
der Rückzugsort | miejsce odosobnienia
der Rundfunk | radio
der Schaden, ..e | szkoda
der Scherz, -e ʃɛrts | żart
der Schlafort | miejsce do spania
der Schlesier, - | Ślązak
der Schlips | krawat
der Schlitten ˈʃlɪtən | sanki
der Schlittschuh, -e | łyżwa
der Schokokuss, ..e | pianka w czekoladzie
der Schreiner ˈʃraɪnɐ | stolarz
der Seehandel | handel morski
der Sinn für Humor | poczucie humoru
der Sitz der Bürgerschaft | siedziba rady miejskiej
der Snowboard-Funpark, -s | park rozrywki dla 
snowboardzistów
der Snowfer, - | ang. osoba uprawiająca 
windsurfing na śniegu
der Soldat | żołnierz

der Spaßvogel, .. | pot. żartowniś
der Staatschef | szef państwa
der Stadtbezirk | dzielnica miasta
der Stadtstaat | miasto-państwo
der Sternensaal | sala z projektorem gwiazd
der Stich ʃtɪç | ukąszenie
der Stock ʃtɔk | piętro
der Störch, ..e | bocian
der Strafenkatalog | katalog kar
der Strom ʃtro:m | prąd elektryczny
der Superschlitten, - | pot. bryka
der Süßwarenhersteller | producent słodyczy
der Tagesablauf | przebieg dnia
der Taucher, - | nurek
der Tiefschnee | gruba warstwa śniegu
der Treffpunkt | miejsce spotkań
der Turm | wieża
der Umsatz | obrót
der Umschlagplatz, ..e | punkt przeładunkowy
der Ursprung | początek
der Urururgroßvater | praprapradziadek
der Verein fɛɐ̯ˈ|ain | stowarzyszenie
der Verkaufsschlager, - | chodliwy towar, hit 
sprzedaży
der Vermieter | wynajmujący
der Verstoß | naruszenie
der Vertreter, - | przedstawiciel
der Vorabend | przeddzień
der Vormieter, - | poprzedni najemca
der Vorreiter | pionier
der Vorteil | zaleta
der Wahlgang | tura wyborów
der Wäscheschacht | zsyp na brudne ubrania
der Wasserturm | wieża ciśnień
der Wasserweg, -e | droga wodna
der Wettbewerb | zawody
der Wirtschaftszweig | gałąź gospodarki
der Wohlstand | dobrobyt
der Zahlungsausfall, ..e | zaległość w płatnościach
der Zielort | miejsce docelowe/przeznaczenia
der Zoll | cło
der/das Fruchtbonbon | cukierek owocowy
der/das Kaubonbon | cukierek do żucia

FEMININUM
die 40-Stunden-Arbeitswoche einführen | 
wprowadzić 40-godzinny tydzień pracy
die 5%-Hürde | pięcioprocentowy próg wyborczy
die Abgaben erheben | pobierać opłaty
die Abgeschiedenheit | odosobnienie
die Absicht | zamiar
die Alpenwand, ..e | ściana skalna w Alpach
die Alster | geogr. Alster (prawy dopływ Łaby)
die Amtssprache | język urzędowy
die Amtszeit | kadencja
die Anfahrtshocke | najazd
die Anlage, -n | zakład
die Annonce, -n | ogłoszenie
die Arbeiterbewegung | ruch robotniczy
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die Arbeitslosenzahl | wskaźnik bezrobocia
die Ausrichtung | ukierunkowanie
die Aussage | wypowiedź
die Aussichtsplattform | taras widokowy
die Auswanderin | emigrantka
die Auswanderung | emigracja
die Autobahn | autostrada
die Bank, ..e | ławka
die Beerdigung | pogrzeb
die Belohnung | nagroda
die Bevölkerungsgruppe, -n | grupa demograficzna
die Beziehung | stosunek
die Bodenbeschaffenheit | właściwości gleby
die Bonbonsorte, -n | rodzaj cukierka
die Börse ˈboerzə | giełda
die Brücke, -n ˈbrʏkə | most
die Buchhandlung | księgarnia
die Bürgerin, -nen | obywatelka
die Deichtorhallen (Pl.) | monumentalne hale, 
wcześniejsze hale targowe, prezentujące dzieła 
sztuki
die Differenz | różnica
die Disziplinlosigkeit | brak dyscypliny
die doppelte Staatsbürgerschaft besitzen | 
posiadać podwójne obywatelstwo
die Drehung, -en | obrót
die Ehe ˈeːə | małżeństwo
die eigenen Kräfte an etw. erproben | próbować 
swoich sił w czymś
die Eigenschaft, -en | cecha
die Einstellung | nastawienie
die Eisdecke | pokrywa lodowa
die Eisenbahn | kolej żelazna
die Eispiste | tor lodowy
die Elbe | geogr. Łaba
die Elefantenherde, -n | stado słoni
die Energiesparmaßnahme, -n | działanie mające 
na celu ograniczenie zużycia energii
die Erdbeere ‘e:ɐ̯tbe:rə | truskawka
die Erlaubnis | pozwolenie
die Etablierung | utrwalenie
die EU-Fördermittel (Pl.) | dotacje z UE
die Extremsportveranstaltung | impreza ze 
sportami ekstremalnymi
die Fälligkeit | wymagalność
die Fastenzeit | post
die Fastnacht | ostatki
die Faustregel | ogólna zasada
die Fernsehsendung, -en | program telewizyjny
die Figur | postać
die Folge, -n | następstwo, konsekwencja
die Folgen überwinden y:bɐ’vɪndən | 
przezwyciężyć konsekwencje
die Freie und Hansestadt Hamburg | Wolne i 
Hanzeatyckie Miasto Hamburg
die Fusion | fuzja, połączenie
die Gaumen der Verbraucher verwöhnen | 
rozpieszczać podniebienia konsumentów
die Gefangenschaft | niewola
die Geländeerhebung | wzniesienie terenu

die Generation, -en | pokolenie
die Geschmacksrichtung, -en | smak
die Geschmackssache | kwestia gustu
die Geselligkeit | towarzyskie usposobienie
die Gießtechnik | technika odlewu
die Glätte ˈglɛtə | śliskość
die Größe ‘grø:sə | wielkość, powierzchnia
die Großzügigkeit | wspaniałomyślność
die Grünanlage | tereny zielone
die Gründung | założenie
die Hafencity entdecken | odkryć miasto portowe
die Hafenpromenade | promenada portowa
die Hafenstadt | miasto portowe
die Halfpipe | rampa
die Hansestadt | miasto hanzeatyckie
die Haselnuss, ..e | orzech laskowy
die Heimat | ojczyzna
die Heizung | ogrzewanie
die Heizungsanlage | instalacja grzewcza
die Herausforderung, -en | wyzwanie
die Herkunft | pochodzenie
die Herrschaft übernehmen | przejmować władzę
die Himbeere | malina
die Hochschule | szkoła wyższa
die Inszenierung | inscenizacja
die Jahreszeit | pora roku
die Kaltmiete | czynsz bez kosztów ogrzewania i 
kosztów dodatkowych
die Kaution | kaucja
die Kinoleinwand | ekran kinowy
die Klamotten (Pl.) | pot. ciuchy
die Kleiderordnung einhalten | przestrzegać 
etykiety ubioru
die Kondition, -en kɔndi ‘tsio̯ :n | warunek
die Königsdisziplin | dyscyplina koronna
die Kopfbedeckung, -en | nakrycie głowy
die Kornmühle betreiben | prowadzić młyn 
zbożowy
die Krankenschwester | pielęgniarka
die Kunstausstellung | wystawa dzieł sztuki
die Kunsthalle | Muzeum Sztuki, jedno z 
największych zbiorów dzieł sztuki w Niemczech
die Landesregierung | rząd kraju związkowego
die Landung, -en | lądowanie
die Landungsbrücke, -n | pirs (pomost do 
cumowania statków i przeładunku towarów, 
zbudowany w akwenie prostopadle lub ukośnie do 
brzegu)
die Laub- und Nadelgehölzarten | rodzaje 
zagajników liściastych i iglastych
die Leitung übernehmen | objąć kierownictwo
die Lieblingsmannschaft | ulubiona drużyna
die Mannschaft, -en | drużyna, zespół
die Meeresfrüchte (Pl.) | owoce morza
die Mehrheit erreichen | zdobyć większość 
(głosów)
die Mietanzeige, -n | ogłoszenie wynajmu
die Miete erheben | pobierać czynsz
die Mitarbeiterzahl erhöhen | zwiększyć liczbę 
pracowników

die Mitmenschen (Pl.) | towarzystwo
die Mücke, -n ˈmʏkə | komar
die Mühe, -n ˈmyːə | staranie, trud
die Nachbarstreitigkeit, -en | sprzeczka sąsiedzka
die Nachlässigkeit | niestaranność, niedbalstwo
die Naschkatze | pot. łasuch
die Nässe ˈnɛsə | wilgoć
die Nation naˈ tsio̯ ːn | naród
die Nebenkosten (Pl.) | opłaty dodatkowe
die Offenheit | otwartość
die Olympischen Spiele (Pl.) | igrzyska olimpijskie
die Opernsängerin | śpiewaczka operowa
die Ordnung | porządek
die Orgel | organy
die Partei par ˈtaɪ | partia
die Persönlichkeit | osobowość
die Presse | prasa
die Privatbühne | prywatny teatr
die Promo-Tour | trasa promująca film
die Putzgewohnheiten (Pl.) | zwyczaje związane ze 
sprzątaniem
die Qualität kvali ˈtɛːt | jakość
die Rache | zemsta
die Rezession retsɛˈ sio̯ ːn | recesja
die Rhododendronblüte | rozkwit rododendronów
die Sahne ‘za:nə | śmietana
die Satzstruktur | struktura zdania
die Schanze, -n ˈʃantsə | skocznia
die Schauspielerin | aktorka
die Schere, -n ˈʃeːrə | nożyce
die Schifffahrt | żegluga
die Schmutzwäsche | brudna odzież
die Schnitte, -n | wafel
die Schülerzeitung | gazetka szkolna
die Schwierigkeit, -en | problem, trudność
die Sehenswürdigkeit, -en | zabytek miasta
die Semesterferien (Pl.) | wakacje
die Sichtweite | widoczność
die Skischule, -n | szkółka narciarska
die Sozialleistungen (Pl.) | świadczenia socjalne
die Speicherstadt | miasto spichlerzy/spichrzów
die Spielwaren (Pl.) | zabawki
die Staatsoper | Opera Narodowa
die Steiermark | geogr. Styria
die Stelle | stanowisko
die Stichelei, -en | pot. docinki
die Stichwahl | ostatnia tura wyborów
die Stimme, -n ˈʃtɪmə | głos
die Strecke | odcinek
die Streiterei, -en | kłótnia
die Süßwarenindustrie | przemysł cukierniczy
die Tageszeitung | dziennik
die Tänzerin | tancerka
die Tätigkeit | działalność
die Telemarklandung | lądowanie telemarkiem
die Trendsportart | modna dyscyplina sportowa
die Tüchtigkeit | solidność
die Übernachtung | nocleg
die Unabhängigkeit von einem monarchischen 
Herrscher | niezależność od panującego monarchy
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die Unbeholfenheit | niezdarność
die Unterkunft | zakwaterowanie
die Unterschreitung der Kündigungsfrist | 
niezachowanie okresu wypowiedzenia
die Unterwasserwelt erkunden | badać podwodny 
świat
die Verbesserung der deutsch-polnischen 
Beziehungen | polepszenie stosunków niemiecko-
polskich
die Vereinigten Staaten (Pl.) | Stany Zjednoczone
die Vergangenheit | przeszłość
die Vernünftigkeit | mądrość, rozsądek
die Verwandtschaft | krewni
die Verzinsung | oprocentowanie
die Vielfalt | różnorodność
die Völkerkunde | etnologia
die Vorkenntnis, -se | podstawy, wiedza 
podstawowa
die Vorlesungszeit | okres zajęć dydaktycznych
die Warmmiete | czynsz z uwzględnieniem 
kosztów ogrzewania i opłat dodatkowych
die Waschfrau, -en | praczka
die Wasserläche, -n | obszar wodny, zbiornik 
wodny
die Weiberfastnacht | ostatni czwartek karnawału, 
podczas którego kobiety obcinają mężczyznom 
krawaty i przejmują symbolicznie władzę w 
miastach Nadrenii Westfalii. W Polsce obchodzi się 
wtedy Tłusty Czwartek.
die Widerspiegelung in etw. haben | mieć w czymś 
odzwierciedlenie
die Wiese, -n ˈviːzə | łąka
die Wirtschaftskrise | kryzys gospodarczy
die Witwe, -n | wdowa
die Witzewelle, -n | fala dowcipów
die Witzfigur, -en | błazen
die Wochenzeitschrift | tygodnik
die Wohngemeinschaft | mieszkanie studenckie
die Wurzel, -n | korzeń
die Zwangsarbeit | praca przymusowa
die Zweigniederlassung | filia

E
ehemalig | były, wcześniejszy
ein Angebot aushängen | wywieszać ofertę
ein großes Risiko mit sich bringen | pociągać za 
sobą duże ryzyko
ein kleines Gut betreiben | prowadzić mały 
majątek ziemski
ein Loch bohren | wywiercić dziurę
ein Muss sein | być koniecznym
ein Telefonat führen | prowadzić rozmowę 
telefoniczną
ein Thema ansprechen | poruszyć temat
eine Anzeige einstellen | wystawiać ogłoszenie
eine Aufgabe meistern | sprostać zadaniu
eine Niederlage hinnehmen müssen | musieć 
pogodzić się z porażką
eine Regel aufstellen | ustalić zasadę

eine Sportart treiben | uprawiać dyscyplinę sportu
eine Vorliebe für etw. haben | mieć upodobanie 
do czegoś
eine Zuckerwarenfabrik errichten | wznieść 
fabrykę wyrobów cukierniczych
einen Besuch wert | wart zwiedzenia
einen Geschmack genießen | rozkoszować się 
smakiem
einen guten Ruf haben | cieszyć się dobrą sławą
einen Haufen Geld verdienen | zarabiać krocie
einen Hype auslösen | wywołać rozgłos/szum
einen Mietaufhebungsvertrag erstellen | 
sporządzić aneks rozwiązujący umowę najmu
einen Mietvertrag schließen | zawierać umowę 
wynajmu
einen Posten bekleiden | sprawować stanowisko
einen Sprung ausführen | wykonać skok
einfältig | naiwny
Einiges vorweisen können | móc się czymś 
wykazać
einnehmen | zajmować
einst | dawniej, kiedyś
einzeln verpackt | pojedynczo pakowany
einzigartig | niezwykły
einzigartig | wyjątkowy, jedyny w swoim rodzaju
emanzipiert | wyemancypowany
eng | zażyły, bliski
enorm | ogromny, olbrzymi
entführen | porywać
entstehen | powstać
erfolgreich | odnoszący sukcesy
erfolgreich sein | odnosić sukcesy
erhältlich | dostępny
erheblich ɛɐ̯ ’he:plɪç | znacznie
ernährungsbewusst | świadomy zachowań 
żywieniowych
erstarrter Wasserfall | zamarznięty wodospad
es faustdick hinter den Ohren haben | być 
szczwanym jak lis
es liegt schon viele Generationen zurück | to już 
wiele pokoleń wstecz
(es) wagen etw. zu tun | odważyć się coś zrobić
etw. abschneiden | obcinać coś
etw. anerkennen | uznawać coś
etw. anfertigen | wykonać coś
etw. ankurbeln | napędzić coś
etw. anziehen | ubierać się w coś
etw. auf den Markt bringen | wprowadzić coś na 
rynek
etw. aufgreifen | podchwycić coś
etw. aufsetzen | sporządzić coś
etw. aufstauen | spiętrzyć coś
etw. ausstatten | wyposażyć coś
etw. auszahlen | wypłacić coś
etw. beeinflussen | mieć wpływ na coś
etw. belagern | oblegać coś
etw. besteigen | wspinać się na coś
etw. bestimmen | kształtować coś 
etw. beweisen | dowodzić czegoś
etw. bewerten | oceniać coś

etw. bewundern | podziwiać coś
etw. bremsen | zahamować/zatrzymać coś
etw. einengen | ograniczać coś
etw. einführen | wprowadzić coś
etw. einleiten | rozpoczynać coś
etw. einsammeln | zbierać coś
etw. einsetzen | stosować coś
etw. entwerfen | zaprojektować coś
etw. erbauen | wznieść coś
etw. erfinden | wymyślać coś
etw. erforschen | badać coś
etw. erhöhen | podwyższać coś
etw. erlernen | nauczyć się czegoś
etw. errichten | wznieść coś
etw. fertigen | wytwarzać coś
etw. festlich begehen | obchodzić coś uroczyście
etw. fixieren | spisać coś
etw. gestehen | przyznawać coś
etw. gründen | założyć coś
etw. hautnah erleben | przeżyć coś/doświadczyć 
czegoś na własnej skórze
etw. herausfinden | stwierdzić coś
etw. herausgeben | wydać coś
etw. hüten ˈhyːtən | chronić coś
etw. in die Wege leiten | zainicjować coś
etw. in Handarbeit herstellen | produkować coś 
ręcznie
etw. in sein Sortiment aufnehmen | wprowadzić 
coś do swojego asortymentu
etw. in Umlauf bringen | puścić coś w obieg
etw. klauen | pot. kraść coś
etw. knabbern | chrupać coś
etw. mit etw. assoziieren | kojarzyć coś z czymś
etw. mit etw. gleichsetzen | utożsamiać coś z 
czymś
etw. prägen | być charakterystycznym dla czegoś
etw. sein Eigen nennen | posiadać coś
etw. steuern | sterować czymś
etw. stürmen ˈʃtʏrmən | atakować coś
etw. über sich ergehen lassen | znosić coś bez 
słowa protestu
etw. überleben | przeżyć coś
etw. übersteigen | przewyższać/przekraczać coś
etw. umbennenen | zmienić czemuś nazwę
etw. unter Kontrolle haben | mieć coś pod  
kontrolą
etw. unterschreiben | podpisać coś
etw. veranstalten | organizować coś
etw. verbergen | ukryć coś
etw. verdanken | zawdzięczać coś
etw. verdienen | zasługiwać na coś
etw. verfolgen | śledzić coś
etw. verfügbar machen | udostępnić coś
etw. verkörpern | ucieleśniać coś
etw. verkürzen | skracać coś
etw. versprechen | obiecywać coś
etw. vertiefen | pogłębiać coś
etw. verwalten | zarządzać czymś
etw. verzieren | ozdobić coś
etw. vorweisen können | móc się czymś wykazać
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etw. zulassen | pozwalać na coś
exotische Pflanze | egzotyczna roślina

F
fällig | płatny, należny
fällig sein | być płatnym/należnym
Fallstricke umgehen | ominąć pułapki/kruczki
farbig beleuchtete Wasserfontäne | barwnie 
oświetlona fontanna
fein | wykwintny
fest verankert | przyjęty na stałe, mocno 
zakorzeniony
fließend | płynnie
flussaufwärts | w górę rzeki
fortgeschritten | zaawansowany
frech | bezczelny, zuchwały
führend | czołowy
für Abwechslung sorgen | zapewniać 
urozmaicenie
für etw. aufkommen | pokrywać koszty czegoś
für etw. haften | odpowiadać za coś
für etw. verantwortlich sein | być za coś 
odpowiedzialnym
für etw. vorgesehenen sein | być przeznaczonym 
do czegoś

G
gang und gäbe sein | być ogólnie przyjętym
gebürtig gə ˈbʏrtɪç | rodowity
Geburtstag feiern | obchodzić urodziny
geeignet | odpowiedni
geflochtener Korb | pleciony kosz
gefragt | popularny
gefragt | poszukiwany, popularny
gefrorener Wasserfall | zamarznięty wodospad
gegen die Disziplin verstoßen | naruszać 
dyscyplinę
gelten | obowiązywać
gelten als | uchodzić za/być uznawanym za
gemeinschaftlich | wspólny, zbiorowy
gerissen gə ˈrɪsən | pot. cwany
geschäftig | tętniący życiem
geschickt | zręczny
Geschmack an etw. finden | znaleźć w czymś 
upodobanie
geschwungen | łukowaty
getreu dem Motto | zgodnie z motto
geweihter buddhistischer Mönch | wyświęcony 
buddyjski mnich
glasklares Wasser | krystaliczna woda
glatt | gładki
gleichzeitig | jednocześnie
gleiten | sunąć
GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) | 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
griffiger Werbespruch | chwytliwy slogan 
reklamowy
Groß und Klein | duzi i mali (wszyscy, każdy)

großartiger Überblick | imponujący widok
größere Bekanntheit erlangen | zyskiwać większą 
popularność
größere Profite aus etw. ziehen | czerpać z czegoś 
większe zyski
grundsätzlich | w zasadzie
günstige Lage | korzystne położenie

H
heißt es | trzeba
herauskommen | wychodzić na jaw, ukazać się
herrliche Parklandschaft | wspaniały krajobraz 
parkowy
hinunterstürzen | zjeżdżać
hinzuaddieren | doliczać
höchstwahrscheinlich | najprawdopodobniej
humorvoll | dowcipny

I
im Einklang mit der Natur | w harmonii/w zgodzie 
z przyrodą
im Gegenteil zu | w przeciwieństwie do
im Grundschulalter | w wieku szkolnym
im Klartext | bardziej zrozumiale
im Terminkalender stehen | być w kalendarzu
im Trend sein | pot. być na czasie
im Vertrag eingetragener Hauptmieter | główny 
najemca wpisany w umowie
im Wandel der Zeiten | na przestrzeni czasu
Immobilien besitzen | posiadać nieruchomości
imposanter Granit- und Sandsteinbau | 
imponująca budowla z granitu i piaskowca
in aller Munde sein | być na ustach wszystkich
in ärmlichen Verhältnissen aufwachsen | dorastać 
w ubogich warunkach
in Behandlung sein | leczyć się
in der Nähe | niedaleko
in die nächste Runde kommen | przechodzić do 
następnej rundy
in dieser Hinsicht | w tym względzie
in erster Linie | przede wszystkim
in etw. eintauchen | zanurzać się w czymś
in Fußlaufweite | w bliskiej odległości
in Gefahr sein | być w niebezpieczeństwie
in großem Maße | w dużym stopniu
in Tafelform | w kształcie tabliczki
in X-Euro-Schritten steigen | wzrastać o kolejne 
X euro
inoffizieller Feiertag | nieoficjalne święto

J
jdm. Befehle geben | dawać komuś rozkazy
jdm. das Leben versüßen | osładzać komuś życie
jdm. die Grundlagen beibringen | nauczyć kogoś 
podstaw
jdm. die Macht nehmen | zabierać komuś władzę

jdm. einen Besuch abstatten | składać komuś 
wizytę
jdm. einen Strich durch die Rechnung machen | 
pokrzyżować komuś plany
jdm. etw. bescheren | przynosić coś komuś
jdm. nicht schuldig bleiben | nie pozostawać 
komuś dłużnym
jdm. Vertrauen schenken | darzyć kogoś 
zaufaniem
jdm. zu satten Exportzahlen verhelfen | 
dopomagać komuś w osiąganiu imponujących 
statystyk eksportowych
jdm. zur Verfügung stehen | być do czyjejś 
dyspozycji
jdn. absetzen | wysadzać kogoś (gdzieś)
jdn. auf die Schippe nehmen | pot. nabijać się z 
kogoś
jdn. auslachen | wyśmiewać kogoś
jdn. bei der Hand haben | mieć kogoś pod ręką
jdn. beschäftigen | zatrudniać kogoś
jdn. erziehen | wychowywać kogoś
jdn. locken | przyciągać kogoś
jdn. mit Süßigkeiten versorgen | zaopatrywać 
kogoś w słodycze
jdn. prägen | ukształtować kogoś
jdn. zum Lachen bringen | rozśmieszać kogoś

K
kaschubisch-stämmig | pochodzący z Kaszub
keine Flaute ist in Sicht | nie widać stagnacji/
zastoju
kess | figlarny
KG (Kommanditgesellschaft) | spółka 
komandytowa
klingen | brzmieć
klischeehaft kli ˈʃeːhaft | stereotypowy
knackig ‘knakɪç | chrupiący
knusprig ‘knʊsprɪç | chrupiący
Kontakte knüpfen | nawiązywać kontakty
köstlich | pyszny
kräftiger Schokoladengeschmack | intensywny 
smak czekolady
kulant sein | pójść na rękę

L
landesweit | ogólnokrajowy
langfristig | długoterminowy
laufend | bieżący
laut Umfragen | według sondaży
lecker | smaczny
leidenschaftlich | zagorzały, zapalony
losgehen | zaczynać się

M
mächtig ˈmɛçtɪç | ogromnie
maritimer Charme | morski urok
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maßgeblich zum internationalen Erfolg beitragen | 
znacząco przyczynić się do międzynarodowego 
sukcesu
mehrtägiges Fest | kilkudniowe święto
merkwürdig | dziwnie
mit etw. ausgerüstet sein | być wyposażonym w coś
mit etw. gleichsetzen | utożsamiać z czymś
mit etw. versehen | opatrzony czymś
mit etw. zusammenhängen | mieć związek z 
czymś
mit jdm. in Berührung kommen | zetknąć się z 
kimś, wejść z kimś w kontakt
morgendliches Wiegen | poranne ważenie
mundgerecht | łatwy do pogryzienia
munkeln | pot. przebąkiwać
mütterlicherseits | ze strony matki

N
nach etw. greifen | sięgać po coś
nach Herzenslust | ile dusza zapragnie, do woli
nackt | nagi
närrisches Treiben | karnawałowe szaleństwo
nicht gerade die Schönheit in Person sein | nie 
grzeszyć urodą
nicht umsonst | nie bez powodu
niedrige Miete | niski czynsz
niveaulos | reprezentujący niski poziom
notwendig | konieczny, niezbędny

O
ohnehin | tak czy owak
ortsübliche Vergleichsmiete | czynsz na 
miejscowym rynku za podobne mieszkanie

P
permanent | ciągły, stały
persönliche Differenzen | osobiste zatargi/spory
prächtige Neorenaissance-Fassade | okazała 
fasada w stylu neorenesansowym

Q
quasi | jakby

R
rasant steigende Nachfrage | dynamicznie 
rosnący popyt
rechtzeitige Mietzahlung | terminowe płacenie 
czynszu
regieren re ˈgiːrən | rządzić
rund um den Globus | na całym świecie

S
schlau | sprytny
schwebend | unosząc się

schwer angegriffen | mocno osłabiony
segeln ˈzeːgəln | żeglować
sehenswert | godny/wart zobaczenia
sein Amt vorzeitig hinterlassen | przedterminowo 
opuścić swój urząd
sich an bestimmte Regeln halten | przestrzegać 
określonych zasad
sich auf den Weg machen | wybierać się w drogę
sich auf die Suche nach jdm./etw. Begeben | 
wyruszać na poszukiwania kogoś/czegoś
sich auf etw. beschränken | ograniczać się do 
czegoś
sich auf etw. beziehen | odnosić się do czegoś
sich aus etw. zusammensetzen | składać się z 
czegoś
sich bieten | ukazywać się
sich den Bauch vor Lachen halten | pot. zrywać 
boki ze śmiechu
sich durch etw. auszeichnen | wyróżniać się przez 
coś
sich ein Luxusleben leisten können | móc pozwolić 
sobie na życie w luksusie
sich entpuppen | okazywać się
sich erholen | wypoczywać
sich etw. leisten können | móc sobie na coś 
pozwolić
sich etw. nich entgehen lassen | skorzystać z 
czegoś
sich etw. zu Herzen nehmen | przejmować się 
czymś
sich für etw. bedanken | dziękować za coś
sich für etw. einsetzen | angażować się w coś, 
wstawiać się za czymś
sich gegen jdn. durchsetzen | pokonać kogoś
sich geschlagen geben | dawać za wygraną, 
kapitulować
sich großer Beliebtheit erfreuen | cieszyć się dużą 
popularnością
sich großer Popularität erfreuen | cieszyć się dużą 
popularnością
sich hinbewegen | przesuwać się
sich in das Karnevaltreiben stürzen | wpadać w 
wir karnawałowego szaleństwa
sich in Grenzen halten | utrzymywać się w 
granicach
sich um einen Studienplatz bewerben | ubiegać się 
o miejsce na studiach
sich um etw. kümmern | troszczyć się o coś
sich von etw. herleiten | wywodzić się z  
czegoś
sich vor etw. scheuen | bać się czegoś
simpel ˈzɪmpəl | prosty, zwykły
sinken | spaść
städtebauliche Entwicklung | urbanistyczny 
rozwój
städtische Umgebung | okolica miejska
stammen | pochodzić, wywodzić się
stetig anwachsende Unzufriedenheit | ciągle 
wzrastające niezadowolenie
stolz auf etw. | dumny z czegoś

Stück für Stück | sztuka po sztuce
Süßigkeiten naschen | pot. zajadać się słodyczami

T
tätig sein | działać
tatsächlich | rzeczywiście
tauchen | nurkować
tief im Inneren | w głębi duszy/serca
tief in die Tasche greifen | pot. wykosztować się
traditionsreich | o bogatej tradycji
transparent | przezroczysty, przejrzysty
treibende Kraft | siła napędowa

Ü
über etw. witzeln | stroić sobie żarty z czegoś
über jdn. spotten | szydzić z kogoś
überraschend | zaskakujący
überraschenderweise | niespodziewanie
überzeugend | przekonujący
überzeugt | przekonany
übliche Kündigungsfrist | powszechnie przyjęty 
okres wypowiedzenia
um etw. fürchten | bać się o coś
unberührte Natur | dziewicza przyroda
unter jds. Führung | pod czyimś kierownictwem
unterwegs sein | być w podróży
unvergessliches Erlebnis | niezapomniane 
przeżycie
unverwechselbar | wyjątkowy
ursprünglich | początkowo

V
Venedig | geogr. Wenecja
verblüffender Blickwinkel | zdumiewająca 
perspektywa
verborgener Lebensraum | ukryty ekosystem
verbunden | powiązany
vermögen etw. zu tun | potrafić coś zrobić
verschneites Gelände | zaśnieżony teren
verspätet zum Mannschafts-Treffpunkt kommen | 
spóźnić się na miejsce spotkania drużyny
versterben | umrzeć
versunken | zatopiony
verweilen | zatrzymać się, odpocząć
verwundert | zdziwiony
viel beschäftigt | bardzo zajęty
vielseitig | różnorodny, wielostronny
„Vitamine und Naschen“ | w Polsce: „Łakocie i 
witaminy“
vom Himmel fallen | spaść z nieba
vom Wirtschaftsboom profitieren | korzystać z 
boomu gospodarczego
von vorne anfangen | zacząć od początku
vor Mitternacht | przed północą
vorgezogene Wahlen | przedterminowe wybory
vorkommen | występować



www.da.colorfulmedia.pl
68/2015Colorful

MEDIA

vorzeitige Auflösung | przedterminowe 
rozwiązanie

W
wechselndes Musikprogramm | zmieniający się 
program muzyczny
weitaus | o wiele
widerstandslos | bez oporu
wirtschaftliche Missgunst | gospodarcza niedola
wissenschaftlicher Beweis | naukowy dowód
witzgeschädigt | poszkodowany w żartach
womöglich | być może

Z
zehnstöckiges Kontorgebäude | dziesięciopiętrowy 
budynek biurowy
zentraler Anlaufpunkt | główny punkt zbiorczy
zerstechen | pokąsać, pokłuć, pociąć
zielstrebig | konsekwentnie dążący do celu
zu etw. beitragen | przyczyniać się do czegoś
zuckerfrei | bez dodatku cukru
zufrieren | zamarzać
zum Freundeskreis gehören | należeć do kręgu 
przyjaciół
zur Welt kommen | przyjść na świat
zurückhaltend | powściągliwy
zurückreichen | sięgać
zuversichtlich in die Zukunft schauen | patrzyć 
optymistycznie w przyszłość
zuzüglich der Zinsen | łącznie z odsetkami
zweisprachig | dwujęzyczny


