
www.da.colorfulmedia.pl
69/2015Colorful

MEDIA

A
abenteuerlich | pełen przygód

achtfach | ośmiokrotny

akademischer Grad | stopień 

akademicki

alltäglich | codzienny

altbewährt | sprawdzony, 

wypróbowany

am rechten oberen Seitenrand | 

przy prawej górnej krawędzi

an etw. anknüpfen | nawiązywać 

do czegoś

angesagt | modny, na topie

anhalten | utrzymywać się, nie 

ustawać

auf dem Land | na lądzie

auf der See | na morzu

auf eigene Faust | na własną rękę

auf etw. hinweisen | wskazywać na 

coś

auf höchstem Niveau | na 

najwyższym poziomie

auf jdn. einen guten Eindruck 

machen | wywrzeć na kimś dobre 

wrażenie

auf jdn. entfallen | przypadać na 

kogoś

aufwachsen | dorastać

aus etw. bestehen | składać się z 

czegoś

B
begrenzt | ograniczony

behaupten | twierdzić

belebende Wirkung | działanie 

pobudzające

bestimmte Regeln einhalten | 

przestrzegać określonych zasad

betragen | wynosić

bilingual | dwujęzyczny

bilinguale Erziehung | dwujęzyczne 

wychowanie

blendend | olśniewający

C
chillen | pot. relaksować się, 

odpoczywać

D
darüber hinaus | poza tym, ponadto

das Aktenzeichen, - | sygnatura akt

das Anliegen | sprawa, prośba

das Anredepronomen, - | zaimek 

osobowy będący formą zwracania 

się do adresata

das Auflegen von Musik | 

odtwarzanie muzyki

das Ausrufezeichen | wykrzyknik

das Autorennen | wyścig 

samochodowy

das Bedürfnis | potrzeba

das Befinden | stan zdrowia, 

samopoczucie

das Begehren erwecken | wzbudzać 

pożądanie

das Bundesgebiet | obszar RFN

das Erlebnis, -se | przeżycie

das Familienoberhaupt | głowa 

rodziny

das Feriengebiet, -e | obszar 

turystyczny

das Fett, -e | tłuszcz

das Gefährt | hum. wehikuł

das Genre | gatunek

das Geschlecht | płeć

das Handelsgut | towar handlowy

das Herz höher schlagen lassen | 

przyprawiać o szybsze bicie serca

das Hin- und Herschieben | 

przesuwanie w jedną i drugą stronę

das Kaffepulver | mielona kawa

das Kindesalter | wiek dziecięcy

das Kleidungsstück, -e | część 

ubioru

das Komma | przecinek

das Leben in der Gegenwart 

genieBen | cieszyć się życiem tu i 

teraz

das Lieblingsgetränk | ulubiony 

napój
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das Mercedeszeitalter | epoka 

Mercedesa

das Mittelfeld | środek stawki

das Motorrad | motocykl

das Nutzfahrzeug, -e | pojazd 

użytkowy

das Protein, -e (prote ‘i:n) | proteina

das Satzzeichen, - | znak 

interpunkcyjny

das Schimpfwort, ..er | 

przekleństwo

das Schreiben, - | pismo

das Seniorenheim | dom spokojnej 

starości

das Substantiv | rzeczownik

das Ursprungsland | kraj 

pochodzenia

das Viertel | dzielnica

das Vorankommen | 

przemieszczanie się

das Wirtschaftswunder | cud 

gospodarczy

das Zuhause | dom, ognisko 

domowe

dazugehörig | przynależny

Defizite im Wortschatz 

nachweisen | wykazywać braki w 

słownictwie

demenzkrank | chory na demencję

der Abschnitt, -e | rozdział, akapit

der Absender | nadawca

der Abstand | odstęp

der Anlagenvermerk | informacje 

dotyczące załączników

der Arbeitgeber, - | pracodawca

der Aufbau | układ, struktura

der Automobilhersteller | 

producent samochodów

der Bezirk | rejon

der Briefkopf | nagłówek

der Duft | aromat

der Durchbruch | przełom

der Durchbruch | przełom

der Einfluss auf etw. | wpływ na 

coś

der Elternteil | rodzic

der Empfänger | adresat

der Familienwagen, - | samochód 

rodzinny

der Filterkaffe | kawa filtrowana

der Fleiß | pilność, pracowitość

der Geländewagen, - | samochód 

terenowy

der Geschäftsmann | człowiek 

interesu

der Gewinner, - | zwycięzca

der Glücksstern | szczęśliwa 

gwiazda

der Graf | hrabia

der Großbuchstabe | wielka litera

der Hauptteil | główna część

der Haushalt, -e | gospodarstwo 

domowe

der Inhalt | treść

der Inhaltsstoff, -e | składnik

der Kaffeepad, -s | saszetka z kawą

der Kleinbuchstabe | mała litera

der Kleinwagen | mały samochód

der Konsumrückgang, ..e | spadek 

konsumpcji

der Kraftausdruck, ..e | 

przekleństwo, dosadne wyrażenie

der Modedesigner | projektant 

mody

der Nachname | nazwisko

der Ort | miejsce

der Ort, -e | miejsce

der Pfeiler, - | filar, podstawa

der Rechtsextremismus | 

prawicowy ekstremizm

der Reim, -e (raim) | rym

der Schein trügt | pozory mylą

der Schluss | koniec

der Schnitt | krój, fason

der Soldat, -en | żołnierz

der Sportwagen, - | samochód 

sportowy

der Sprachwissenschaftler, - | 

językoznawca

der Sprechgesang | śpiew mówiony
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der Straßenverkehr | ruch drogowy

der Tipp -s | rada, wskazówka

der Verbrauch | spożycie

der Verbrennungsmotor, -en | silnik 

spalinowy

der Vorname | imię

der Vorteil | korzyść

der Wandel | zmiana, przemiana

der Weltmeister | mistrz świata

der Wiederaufbau | odbudowa

der Wille | wola

der Wissenschaftler, - | naukowiec

der Zwischenfall | incydent, zajście

derweil | tymczasem, w tym czasie

die Abkürzung | skrót

die Accessoires | wyroby 

galanteryjne

die Andeutung, -en | aluzja

die Anrede | forma zwracania się 

do kogoś

die Ansage | zapowiedź

die Anschrift | adres

die Anstrengung | wysiłek

die Anzahl | liczba

die Arbeiten an Rennmotoren 

einstellen | wstrzymać prace 

nad silnikami do samochodów 

wyścigowych

die Arbeitsstätte | miejsce pracy

die Arbeitsstunde, -n | godzina 

pracy

die Arme verlängern | przedłużyć 

ramiona

die Aufopferung | poświęcenie, 

ofiarność

die Ausführlichkeit | szczegółowość

die Bedienungsanleitung, -en | 

instrukcja obsługi

die Behörden (Pl.) | władze, urzędy

die Beschwerde, -n | skarga

die Betreffzeile | wiersz tematu

die Beugung, -en | odmiana

die Bewegung, -en | ruch

die Bewerbung um einen 

Arbeitsplatz | ubieganie się o 

miejsce pracy

die Briefmarke, -n | znaczek

die Einleitung | wstęp

die Entwicklungsabteilung | dział 

rozwoju

die Fahrt | jazda

die Flucht | ucieczka

die Form | styl

die Fortbewegung | poruszanie się

die Frauenfeindlichkeit | mizoginia, 

dyskryminacja kobiet

die Fremdsprachenkenntnisse 

erwerben | zdobywać umiejętności 

językowe

die Front zieren | ozdabiać przód

die Geburtsstunde | narodziny 

(epoki)

die Gegend | okolica

die Gestaltung | tworzenie, 

kształtowanie

die Grußformel | formuła 

pozdrowień

die Hausfrau | gospodyni domowa

die Hingabe | poświęcenie

die Höflichkeitsanrede | forma 

grzecznościowa

die Homosexuellenfeindlichkeit | 

wrogie nastawienie do 

homoseksualistów

die Jahrhundertwende | przełom 

wieków

die Kaffeekapsel, -n | kapsułka z 

kawą

die Kleidung | ubiór

die Kompaktkassette, -n | kaseta 

magnetofonowa

die Körperverletzung, -en | 

uszkodzenie ciała

die Kräfte verbinden | połączyć siły

die Kutsche | powóz, dorożka

die Lebenseinstellung | 

nastawienie do życia

die Leerzeile, -n | pusty wiersz

die Leistung | moc
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die Mehrsprachigkeit | 

wielojęzyczność

die Migrantenfamilie, -n | rodzina 

imigrantów

die Mineralstoffe (Pl.) | minerały

die Modeerscheinung, -en | trend

die Modellbezeichnung, -en | 

nazwa modelu

die Muttersprache | język ojczysty

die Originalzeichnung, -en | 

ryginalny rysunek

die Ortsbeschreibung | opis 

lokalizacji

die Pferdestärke, -n | koń 

mechaniczny

die Platte | płyta

die Postkarte | pocztówka

die Punchline, -s | ang. pointa

die Qualität | jakość

die Rangliste anführen | prowadzić 

w rankingu

die Rechnungsnummer, -n | numer 

faktury/rachunku

die Rechtschreibreform | reforma 

pisowni

die Regie | reżyseria

die Reihenfolge | kolejność

die Rennstrecke | tor wyścigowy

die Sachlichkeit | rzeczowość

die Schallplatte, -n | płyta 

gramofonowa

die SMS-Nachricht, -en | 

wiadomość SMS

die Sorge, -n | troska, zmartwienie

die Spielsachen (Pl.) | zabawki

die Spitze der Charts erobern | 

zdobyc szczyt listy przebojow

die Sprachentwicklung | rozwój 

językowy

die Sprachentwicklungsstörung, 

-en | zaburzenie w rozwoju 

językowym

die Sprachschule, -n | szkoła 

językowa

die Tasse, -n | filiżanka

die Tiefe, -n | głębia

die Überproduktion | nadprodukcja

die Überzeugung | przekonanie

die Verarbeitung | jakość 

wykonania

die Verbreitung | 

rozpowszechnianie

die Verbundenheit ausdrücken | 

wyrazić więź

die Vereinigten Staaten | geogr. 

Stany Zjednoczone

die Veröffentlichung | 

opublikowanie

die Verwirklichung | 

urzeczywistnienie

die Vielzahl an Säuren | duża ilość 

kwasów

die Vorderseite | strona przednia

die Vorschrift | przepis

die Weltwirtschaftskrise, -n | 

światowy kryzys gospodarczy

die Werbung | reklama

die Werkstatt | warsztat

die Zeile | wiersz

die Zubereitung | przygotowanie

die Zweisprachigkeit | 

dwujęzyczność

digital | cyfrowy

dreizackig | trójzębny

dringen | przedostawać się, 

przebijać się

durch etw. bestechen | urzekać/

fascynować czymś

durchaus nützlich | całkiem 

pożyteczny

durchschnittlich | średnio, 

przeciętnie

E
Echo | przyznawana co roku 

niemiecka nagroda muzyczna

ein internationales Abkommen 

treffen | zawierać międzynarodowe 

porozumienie
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ein Motto verfolgen | kierować się 

motto

ein Wort aussprechen | wymówić 

słowo

eine Erfindung patentieren | 

opatentować wynalazek

eine Weltmeisterschaft austragen | 

rozgrywać mistrzostwa świata

einen Brief verfassen | napisać list

einen Briefumschlag beschriften | 

zaadresować kopertę

einen positiven Einfluss auf etw. 

haben | mieć na coś pozytywny 

wpływ

einzigartig | wyjątkowy, jedyny w 

swoim rodzaju

entkoffeiniert | bezkofeinowy

entscheidender Faktor | decydujący 

czynnik

entsprechen | odpowiadać

es auf Platz zwei der deutschen 

Charts schaffen | osiągnąć drugie 

miejsce na niemieckiej liście 

przebojów

es für das Beste halten… | uważać, 

że będzie najlepiej…

es gibt kein Zurück | nie ma 

odwrotu

es sei denn, dass… | chyba że…

etw. ablegen | zdjąć coś

etw. abschließen | zakończyć coś

etw. anfeuchten | zwilżać coś

etw. angreifen | zaatakować coś

etw. antreiben | napędzać coś

etw. auf den ersten Blick 

erkennen | rozpoznać coś na 

pierwszy rzut oka

etw. beachten | zwrócić na coś 

uwagę

etw. begründen | uzasadnić coś

etw. behaupten | twierdzić coś

etw. beherrschen | opanować coś

etw. belegen | udokumentować/

udowodnić coś

etw. betrachten | przyjrzeć się 

czemuś

etw. erkennen | rozpoznać coś

etw. erlernen | nauczyć się czegoś

etw. erschaffen | stworzyć coś

etw. festlegen | ustalać coś

etw. ist aus Deutschland nicht 

mehr wegzudenken | nie można 

wyobrazić sobie Niemiec bez czegoś

etw. mit der Muttermilch 

einsaugen | wyssać coś z mlekiem 

matki

etw. mit etw. gleichsetzen | 

utożsamiać coś z czymś

etw. mit etw. gleichsetzen | 

utożsamiać coś z czymś

etw. nachholen | nadrobić coś

etw. nachstellen | postawić coś za 

czymś

etw. nachweisen | wskazać coś

etw. persönlich unterschreiben |  

podpisać coś osobiście

etw. prägen | kształtować coś

etw. pulverisieren | sproszkować 

coś

etw. übermitteln | przekazywać coś

etw. verdecken | zakrywać coś

etw. verfolgen | podążać za czymś

etw. vertreiben | rozprowadzać coś

etw. verzögern (fɛɐˈʦøːgɐn) | opóźniać 

coś

etw. vorantreiben | pchać coś 

naprzód

F
fett | pot. fajny, cool

folgen | następować

fortschreiten | postępować, 

posuwać się naprzód

frisch gemahlener Kaffe | świeżo 

zmielona kawa

für Arbeitsleistung stehen | 

oznaczać wydajność pracy

für Diskussionen sorgen | wywołać 

dyskusje

für etw. stehen | oznaczać coś

für Furore sorgen | wywołać furorę
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G
gängig | powszechnie stosowany

ganz klein anfangen | pot. zaczynać 

od zera

Gedanken schildern | przedstawić 

myśli

gefragt | popularny, wzięty

gefühlvoll | wzruszający, uczuciowy

geistvoll | błyskotliwy, bystry

gelten | obowiązywać

gelten als | uchodzić/być 

uważanym za

gelten als | uchodzić/być 

uważanym za

genügend | dostatecznie, 

wystarczająco

gering | niewielki

geschäftlich | służbowy, biznesowy

gesundheitsfördernde 

Eigenschaft | właściwość dobra dla 

zdrowia

gewichtige Themen aufgreifen | 

podejmować ważne tematy

H
hochentwickelt | wysoko rozwinięty

höchstwahrscheinlich | 

najprawdopodobniej

hohe Belastung | duży wysiłek

hoher Anteil an Antioxidantien | 

duża ilość antyoksydantów

I
im Prinzip | w zasadzie

im Umgang mit jdm. | w kontakcie 

z kimś

in aller Munde stehen | być na 

ustach wszystkich

in der Luft | w powietrzu

in die Höhe schießen | podskoczyć

in ein Lied hinenhören | wsłuchać 

się w piosenkę

in erster Linie | przede wszystkim

in etw. bestehen | polegać na 

czymś

in Maßen | z umiarem

in Ohnmacht fallen | zemdleć, 

stracić przytomność

in Sachen | w sprawie

ins Fettnäpfchen treten | popełnić 

gafę

J
jdm. den Rang ablaufen | pot. 

prześcignąć kogoś

jdm. etw. mitteilen | powiadomić 

kogoś o czymś

jdm. gut bekommen | służyć komuś

jdm. leicht fallen | łatwo komuś 

przychodzić

jdm. nicht das Wasser reichen 

können | nie dorastać komuś do 

pięt, nie móc się z kimś mierzyć

jdm. Verbindungen zum 

organisierten Verbrechen 

vorwerfen  | oskarżać kogoś o 

powiązania ze zorganizowaną 

przestępczością

jdm. wird etw. bewusst | ktoś zdaje 

sobie sprawę

jdn. auf den Namen Mercedes 

taufen | ochrzcić kogoś imieniem 

Mercedes

jdn. beeindrucken | wywierać na 

kimś wrażenie

jdn. begleiten | towarzyszyć komuś

jdn. duzen | być z kimś na ty

jdn. einbeziehen | włączyć/

uwzględnić kogoś

jdn. erziehen | wychowywać kogoś

jdn. hochschätzen | wysoko kogoś 

cenić

jdn. in Betreuung geben | oddać 

kogoś w opiekę

jdn. locken | przyciągać kogoś

jdn. mit etw. assoziieren | kojarzyć 

kogoś z czymś

jdn. zu etw. animieren | zachęcać 

kogoś do czegoś
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K
Kaffee gehört zu einer 

ausgewogenen Ernährung dazu | 

kawa jest nieodzownym elementem 

zrównoważonej diety

kein Blatt vor den Mund nehmen | 

nie owijać w bawełnę

koffeinhaltig | zawierający kofeinę

kraftvoll | silny, mocny

kurzerhand | bez namysłu, z miejsca

L
linksbündig | wyrównany do lewej

Los geht’s! | pot. Odjazd!

Lücken aufholen | nadrabiać braki

M
maßgeblich | znacząco

merkwürdigerweise | dziwnym 

sposobem/zbiegiem okoliczności

mit der Konkurrenz mithalten 

können | dotrzymać kroku 

konkurencji

mit etw. nicht einverstanden sein | 

nie zgadzać się na coś

mit etw. prahlen | chwalić/chełpić 

się czymś

N
nach wie vor | nadal

neuartig | nowatorski, nowej generacji

nicht umsonst | nie bez powodu

Nichts hält für die Ewigkeit. | Nic 

nie trwa wiecznie.

O
offensichtlich sein | być oczywistym

P
parallel | jednocześnie

politische Weltanschauung | 

polityczny światopogląd

Prestige ausstrahlen | emanować 

prestiżem

primäre Sprache | pierwotny język

Q
Quietschgeräusche erzeugen | 

wytworzyć piski

R
reifen | dojrzewać

S
Schlagzeilen machen | znaleźć się 

na pierwszych stronach gazet

schnittig | elegancki

sich aus etw. zusammensetzen | 

składać się z czegoś

sich auszahlen | opłacać się

sich belaufen auf | opiewać

sich die Zeit einteilen | 

rozplanować sobie czas

sich einen Spitznamen erfahren | 

wyjeździć sobie przydomek

sich einer großen Beliebtheit 

erfreuen | cieszyć się dużą 

popularnością

sich mit etw. befassen | zająć się 

czymś

sich mit jdm. verständigen | 

porozumiewać się z kimś

sich nach etw. richten | zależeć od 

czegoś

sich seiner Leidenschaft voll und 

ganz widmen | całkowicie poświęcić 

się swojej pasji

sich verhalten | zachowywać się

sich zurechtfinden | radzić sobie, 

znaleźćsobie miejsce

sich zusammenschließen | dokonać 

fuzji

strapaziös | męczący

Ü
über etw. verfügen | dysponować 

czymś

überholt | przestarzały, 

staroświecki

üblich sein | być w zwyczaju

übrigens | á propos, poza tym

U
unaufhaltsam | nie dający się 

powstrzymać
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unterhalb der Gürtellinie | poniżej 

pasa

ursprüngliche Sprachwahl | 

pierwotny wybór języka

V
Venedig | geogr. Wenecja

verchromte Totenkopfmaske | 

chromowana maska w kształcie 

czaszki

vergesslich | zapominalski

vertraut | zaufany, bliski

viele Hinweise parat haben | mieć 

gotowych wiele wskazówek

vielfältige Nutzung | różnorodne 

zastosowanie

vielsprachig | wielojęzyczny

von Bedeutung sein | mieć znaczenie

von etw. abweichen | odbiegać od 

czegoś

von etw. begeistert sein | być 

czymś zachwyconym

von Geburt an | od urodzenia

von großer Bedeutung sein | mieć 

duże znaczenie

von Hand | ręcznie

von klein auf | od dziecka, od małego

W
wahlweise | do wyboru, według 

upodobania

wesentlich | istotny, zasadniczy

wiederum | natomiast

wissenschaftliche Studie | badanie 

naukowe

wohlhabende Bevölkerung | 

zamożna ludność

Z
z. Hd. | do rąk własnych

zu etw. zurückkehren | powracać 

do czegoś


