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A
abschließend | na zakończenie

abseits (Gen.) | z dala od

abwechslungsreich | urozmaicony

alle Kräfte aufbieten | dokładać 

wszelkich starań

altertümlich | archaiczny

am Rande | na skraju

am Ziel angelangt | dotarłszy do celu

an Bord von Flugzeugen | na 

pokładzie samolotów

an einer Umweltaktion teilnehmen | 

uczestniczyć w akcji ekologicznej

an etw. anknüpfen | nawiązywać do 

czegoś

an etw. festhalten | trzymać się 

czegoś

anfallende Kosten (Pl.) | powstające 

koszty

ankommen | przybyć, przyjechać

ansässig sein | mieszkać na stałe

anstrengend | męczący, 

wyczerpujący

ärztliche Beratung | konsultacja 

medyczna

auf dem Land | na wsi

auf den richtigen Tonfall achten | 

zwracać uwagę na właściwy ton

Auf die Plätze, fertig, los! | Na 

miejsca, gotowi, start!

auf ein arbeitsreiches Jahr 

zurückblicken | mieć za sobą 

pracowity rok

auf eine skurrile Idee kommen | 

wpaść na dziwaczny pomysł

auf etw. aufmerksam werden | 

zwrócić na coś uwagę

auf etw. setzen | stawiać na coś

auf etw. stolz sein | być z czegoś 

dumnym

auf etw. verweisen | wskazywać na 

coś

auf Rechtschreibregeln verzichten | 

rezygnować z reguł pisowni

auf seine Kosten kommen | odnaleźć 

coś dla siebie

Aufschluss über etw. geben | 

udzielać informacji o czymś

aus aller Herren Länder | pot. z 

wszystkich możliwych krajów świata

aus dem Mittelalter stammen | 

pochodzić ze średniowiecza

aus der Feder von | spod pióra

aus etw. bestehen | być wykonanym 

z czegoś, składać się z czegoś

aus etw. Vorteile ziehen | czerpać z 

czegoś korzyści

ausgehend | wychodzący

außer Haus sein | być poza biurem

außer Kontrolle geraten | wymknąć 

się spod kontroli

außerhalb (Gen.) | poza

äußerlich [ˈɔɪsɐlɪç] | zewnętrzny, 

powierzchowny

aussteigen | wysiąść, przen. 

rezygnować

ausweglose Situation | sytuacja bez 

wyjścia

autodominierte Gesellschaft | 

społeczeństwo zdominowane przez 

ruch samochodowy

B
bauchfreies T-Shirt | koszulka z 

krótkimi rękawami odsłaniająca 

brzuch

bedroht | zagrożony

begehrt | popularny, pożądany

bei der Ernte helfen | pomagać przy 

żniwach

benachbart | sąsiedni

bequem [bə ˈkveːm] | wygodny

bewährte [bə ˈvɛːɐtə] 

Früherkennungsmaßnahme | 

sprawdzony sposób wczesnego 

wykrywania

bewusst | świadomy, rozważny

bezaubern | oczarowywać
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bis in die keltische und römische 

Zeit zurückreichen | sięgać czasów 

celtyckich i rzymskich

bösartiger Tumor | nowotwór 

złośliwy

briefähnliche Nachricht | wiadomość 

podobna do listu

büffeln | pot. zakuwać

C
chirurgischer Eingriff | zabieg 

chirurgiczny

chrom- und molybdänlegiert | 

wykonany ze stopu chromu i 

molibdenu

D
darüber hinaus | poza tym, ponadto

das A und O sein | być istotą rzeczy

das Abenteurer | przygoda

das Anliegen kurz 

zusammenfassen | streścić krótko 

sprawę

das Anzeichen | symptom, oznaka

das Ausrufezeichen | wykrzyknik

das Bankgeheimnis | tajemnica 

bankowa

das Bauwerk | budowla

das Brustkrebsrisiko | ryzyko 

zachorowania na raka piersi

das Computernetzwerk, -e | sieć 

komputerowa

das Couchsurfing | noclegowy 

autostop

das Dorf, ------..er | wieś

das Duzen [ˈduːtsən] | zwracanie się 

do kogoś na ty

das Eingabefeld, -er | pole tekstowe

das Einschreiten gegen etw. | 

interwencja przeciwko czemuś

das Erntedankfest | dożynki

das Ersatzteil, -e | część zamienna

das erste Studienjahr erfolgreich 

abschließen | ukończyć z 

powodzeniem pierwszy rok studiów

das Fachwerkhaus, ---..er | dom z muru 

pruskiego

das Fachwerk-Weindorf | wioska z 

zabudową z muru pruskiego słynąca 

z wina

das Farbenmeer | morze kolorów

das Fass | beczka

das Fassungsvermögen | pojemność

das Festzelt, -e | namiot biesiadny

das Flair [flɛːɐ̯] | atmosfera, aura

das Foodsharing | ang. dzielenie się 

jedzeniem

das Gefängnis | więzienie

das Genre (‘ʒãːrə) | gatunek

das Gepäck [gə ˈpɛk] | bagaż

das Gewebe [gə ˈveːbə] | tkanka

das Haus verlassen | opuszczać dom

das Heilige Römische Reich 

Deutscher Nation | hist. Święte 

Cesarstwo Rzymskie Narodu 

Niemieckiego

das Herzstück | centralny punkt

das Idiom, -e | gwara

das Interesse wecken | budzić 

zainteresowanie

das Klappmesser | scyzoryk

das Komma | przecinek

das Kreuz | krzyż

das Lebensalter | wiek

das Lebensgefühl | życie, poczucie 

istnienia

das Lehrmittel, - | pomoc naukowa

das Lied, -er | piosenka

das Märchen | bajka

das meiste Geld zurücklegen | 

odłożyć/zaoszczędzić większą część 

pieniędzy

das Meisterwerk, -e | arcydzieło

das Messegelände | teren targów

das Mobilitätsverhalten | podejście 

do mobilności

das Offiziersmesser | nóź oficerski

das Oldtimer-Fahrrad, ---..er | stary 

model roweru
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das Personalpronomen | zaimek 

osobowy

das Radleihsystem, -e | system 

wynajmu rowerów

das Reisegepäck | bagaż podróżny

das Sackmesser | scyzoryk

das Schild [ʃɪlt] | szyld, znak

das Schlachtfeld | pole bitwy

das Selbstgemachte | zrobione 

samemu

das Siezen [ˈziːtsən] | zwracanie się 

do kogoś per pan/pani

das Sinnbild | symbol

das Social Travelling | globalny 

trend podróżniczy polegający 

na zatrzymywaniu się u osób 

nieznanych, obcych

das Souvenir, -s [zuvə ˈniːɐ̯] | 

pamiątka z podróży

das Streitthema | sporny temat

das Taschengeld | kieszonkowe

das Taschenmesser | scyzoryk

das Übergewicht | nadwaga

das Umfeld | otoczenie

das Umweltbewusstsein | 

świadomość ekologiczna

das Untergeschoss | suterena

das Volkslatein | łacina ludowa

das Vorbild | wzór

das Vorjahr | ubiegły rok

das Warnviereck, -e | trójkąt 

ostrzegawczy

das Werkzeug | narzędzie

das Wesen [ˈveːzən] | natura, 

charakter

das Wohlbefinden | dobre 

samopoczucie

das Zellwachstum | rozrost komórek

das Zelt | namiot

das Zusammengehörigkeitsgefühl | 

poczucie wspólnoty

dauerhaft | trwały

dauernd | stale, ciągle

den Bund fürs Leben schließen | 

form. zawrzeć związek małżeński

den Grundstein für etw. legen | 

położyć podwaliny pod coś

der 3D-Drucker | drukarka 3D

der Abgeordnete, -n | poseł

der Absatz | zbyt

der Abschluss, ---..e | zakończenie

der Absender | nadawca

der Albtraum | koszmar

der Anblick | widok

der Anhänger, - | zwolennik

der Anreiz | zachęta

der Ausflug | wycieczka

der Aussteller, - | wystawca

der Autoverkehr | ruch 

samochodowy

der Autowahn | samochodowe 

szaleństwo

der Bankraub | napad rabunkowy na 

bank

der Bastler, - | pot. majsterkowicz

der Bauernhof | gospodarstwo

der Befürworter, - | zwolennik

der Berghang | stok góry

der Besitz | własność

der Betroffene, -n | osoba 

zainteresowana

der Blitzeinschlag, ---..e | uderzenie 

pioruna

der Branchentreff | spotkanie 

branżowe

der Bummel | spacer, przechadzka

der Bürger , - [ˈbʏrgɐ] | obywatel

der Bürgermeister, - | burmistrz

der Cousin [ku ˈzɛ̃ː] | kuzyn

der Designer, - | projektant mody

der Deutsche Filmpreis | Niemiecka 

Nagroda Filmowa

der Dichter | poeta

der Dosenöffner | otwieracz do 

puszek

der Drang nach Unabhängigkeit | 

potrzeba niezależności

der Drehbeginn | rozpoczęcie zdjęć

der Ehrengast | gość honorowy

der Eigentümer | właściciel
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der E-Mail-Kopf | nagłówek e-maila

der Empfänger | odbiorca

der Erfindergeist | zmysł wynalazczy

der Familienangehörige, -n | członek 

rodziny

der Flohmarkt, ---..e | pchli targ

der Fremde | obcy, nieznajomy

der Führerschein | prawo jazdy

der Fußgänger, - [ˈfuːsgɛŋɐ] | pieszy

der Gaskocher | gazowa kuchenka 

turystyczna

der Gastarbeiter, - | obcokrajowiec 

zatrudniony w danym kraju

der Gebrauchsgegenstand | 

przedmiot codziennego użytku

der Geschäftspartner | partner 

handlowy

der Gleichgesinnte, -n | osoba o 

podobnych zapatrywaniach

der Großbuchstabe | wielka litera

der Händler, - | handlowiec

der Handwerker | rzemieślnik

der Hauptcharakter | główny 

bohater

der Hauptteil | główna część

der Haushalt, -e | gospodarstwo 

domowe

der Höhepunkt | punkt kulminacyjny

der Jahrmarkt | jarmark

der Karzer [ˈkartsɐ] | karcer, areszt

der Keller, - | piwnica

der Kleinbuchstabe | mała litera

der Klimaschutz | ochrona klimatu

der Kohlendioxidausstoß | emisja 

dwutlenku węgla

der Kopfhörer, - | słuchawka

der Kopfschutz | kask ochronny

der Korkenzieher | korkociąg

der Kunststoff | tworzywo sztuczne

der Kurfürst, -en | książę elektor

der Laserpointer | wskaźnik 

laserowy

der LKW-Fahrer, - | kierowca 

ciężarówki

der Messerschmied | przest. 

nożownik

der Mörder [ˈmoerdɐ] | morderca

der Most, -e | moszcz winogronowy 

(winny)

der Motorradfahrer, - | motocyklista

der MP3-Player | odtwarzacz MP3

der Nachname | nazwisko

der Nachtschwärmer, - | nocny 

hulaka

der Naturpark | park krajobrazowy

der Nebeneffekt | efekt uboczny

der Nutzer, - | użytkownik

der Odenwald | geogr. masyw górski 

w południowej części Niemiec

der Ort | miejscowość

der Pendler, - | osoba dojeżdżająca 

codziennie do pracy

der Pfälzerwald | geogr. Las 

Palatynacki

der PKW (Personenkraftwagen) | 

samochód osobowy

der Radweg, -e | droga rowerowa

der Rasen am Ring | rozkładany 

trawnik na austriackim bulwarze 

„Ring”

der Risikofaktor, -en | czynnik 

ryzyka

der Rollrasen | rozkładany trawnik

der Roman, -e | powieść

der Romane, -n | przedstawiciel 

grupy języków romańskich

der Römer, - [ˈrøːmɐ] | Rzymianin

der Sandstein | piaskowiec

der Schafhirte, -n | baca

der Schauspieler | aktor

der Schluss | zakończenie

der Schlüsselanhänger | brelok

der Secondhandladen, ---.. | sklep z 

odzieżą używaną

der Sieg [ziːk] | zwycięstwo

der Sinn für Ordnung | zmysł 

porządku

der Souvenirladen, ---.. | sklep z 

pamiątkami

der Spaziergänger, - | spacerowicz
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der Spitzenkoch, ---..e | czołowy 

kucharz

der Stau, -s [ʃtaʊ] | korek drogowy

der Stolz | duma

der Strand [ʃtrant] | plaża

der Tag der Gewaltlosigkeit | dzień 

bez przemocy

der Terroranschlag, ---..e | zamach 

terrorystyczny

der tiefere Sinn des Lebens | głębszy 

sens życia

der Tipp | wskazówka

der Tippfehler, - | pot. literówka

der Touristenstrom | tłum turystów

der Träumer | marzyciel

der Übergabepunkt, -e | punkt 

przekazania

der Umzug | pochód

der Unbekannte | nieznajomy

der Ursprung | początek, 

pochodzenie

der USB-Stick | pendrive

der US-Soldat, -en | żołnierz USA

der Verkehrsunfall, ---..e | wypadek 

drogowy

der Verkehrsverbund | związek 

przedsiębiorstw komunikacyjnych

der Verleih [fɛɐ̯ ˈlaɪ] | wypożyczenie

der Vorgänger | poprzednik

der Vorname | imię

der Vorteil, -e | zaleta

der Waffelboden | spód wafelkowy

der Wanderer, - | wędrowiec

der Weinberg, -e | winnica

der Weinjahrgang | rocznik wina

der Weinkeller | piwnica na wino

der Weltenbummler, - | podróżnik

der weltweite autofreie Tag | 

światowy dzień bez samochodu

der Widerstand | opór

der Winterreifen, - | opona zimowa

der Winzerfestumzug | uroczysty 

pochód winiarzy

der Wissenschaftler, - | naukowiec

der Zahnstocher | wykałaczka

der Zauber | czar, urok

der Zeitraum | okres

die Abgase (Pl.) | spaliny

die Abgeschiedenheit | odosobnienie

die Abwesenheitsnotiz | informacja 

o nieobecności, autoodpowiedź

die Accessoires (Pl.) | wyroby 

galanteryjne

die Alpenlandschaft, -en | alpejski 

krajobraz

die Alpenwiese, -n | alpejska łąka

die Altstadt | stare miasto

die Anfrage, -n | zapytanie

die Angaben eintragen | wpisać dane

die Anlage, -n | załącznik

die Anrede | forma zwracania się do 

kogoś

die Anschrift der Niederlassung | 

adres oddziału

die Ausnahme, -n | wyjątek

die Aussicht | widok

die Automobil-Ausstellung | 

wystawa motoryzacyjna

die Band | zespół

die Bauernsprache | język prowincji, 

prosty język

die Bedingung, -en | warunek

die Benzinkosten (Pl.) | koszty 

paliwa

die Bergbahn | kolejka górska

die Betreffzeile | wiersz 

przeznaczony na umieszczenie 

tematu

die Blütezeit | okres rozkwitu

die Brustkrebsprävention | 

zapobiegnięcie rakowi piersi

die Clique | pot. paczka

die Couch [kaʊtʃ] | sofa

die Diodenleuchte | lampka diodowa

die Ehefrau | małżonka

die Einheitssprache | wspólny język

die Einleitung | wstęp

die Einrichtung eines E-Mail-

Kontos | zakładanie konta e-mail

die Einstellung | ujęcie
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die Entstehungsgeschichte | historia 

powstania, geneza

die Erbanlage, -n | cecha dziedziczna

die Erinnerung, -en | wspomnienie

die Ermittlung | ustalenie

die ersten Schritte einleiten | 

podejmować pierwsze kroki

die Fahrzeit, -en | czas jazdy

die Fakultät, -en [fakʊl ˈtɛːt] | wydział

die Falle | pułapka

die Fast-Food-Kette | sieć 

restauracji szybkiej obsługi

die Ferne | dal

die Fernsehsendung, -en | audycja 

telewizyjna

die Fernsehserie | serial telewizyjny

die Feuerwerkschau | pokaz 

sztucznych ogni

die Fläche [ˈflɛçə] | powierzchnia

die Folge, -n | skutek, konsekwencja

die Fortbewegung | poruszanie się

die Frankfurter Buchmesse | Targi 

Książki we Frankfurcie (nad Menem)

die Funkausstellung | wystawa 

radiowa

die Garage [ga ˈraːʒə] | garaż

die Gemeinde, -n | gmina

die Generation [genəraˈ tsio̯ ːn] | 

pokolenie

die Griffschale, -n | rękojeść

die Grußformel | formuła 

pozdrowień

die Halbisnel Hel | geogr. Półwysep 

Helski

 die Haltestelle, -n | przystanek

die Hektik [ˈhɛktɪk] | pośpiech

die Herberge, -n | schronisko

die Herkunftssprache | język 

ojczysty

die Hoffnung wecken | budzić 

nadzieję

die Hohe Tatra | geogr. Tatry 

Wysokie

die Holzsäge | piłka do drewna

die Hormontherapie, -n | terapia 

hormonalna

die Hotpants | ang. mini szorty, 

spodenki biodrówki

die Hühner füttern | karmić kury

die Idee, die sich dahinter verbirgt | 

pomysł, który się za tym kryje

die Identität [idɛnti ˈtɛːt] | tożsamość

die Innenstadt | śródmieście

die Insidertipps (Pl.) | porady osób 

wtajemniczonych

die Irrfahrt | tułaczka

die Käsesorte, -n | gatunek sera

die Kaution | kaucja

die Klamotten (Pl.) | ciuchy

die Kleidertauschparty, -s | impreza 

wymieniania się ciuchami

die Kleidung | odzież

die Klinge, -n [ˈklɪŋə] | ostrze

die Kommilitonin | koleżanka ze 

studiów

die Kommune, -n | gmina

die Kontaktaufnahme | nawiązanie 

kontaktu

die Kopfsteinpflasterstraße, -n | 

ulica z kostki brukowej

die Krebserkrankung | zachorowanie 

na raka

die Krebsvorbeugung | zapobieganie 

rakowi

die Kundenbedürfnisse (Pl.) | 

potrzeby klientów

die Kunstsprache | sztuczny język

die Lebensgewohnheit, -en | nawyki, 

przyzwyczajenia

die Lebensmittel (Pl.) | artykuły 

spożywcze

die Lebensqualität | jakość życia

die Leseratte, -n | pot. mól 

książkowy

die Lieferung | dostawa

die Luftverschmutzung | 

zanieczyszczenie powietrza

die Markensachen (Pl.) | markowe 

ciuchy
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die Mehrheit | większość

die Mensa | stołówka studencka

 die Mobilitätswoche | tydzień pod 

hasłem mobilności

die Mündung | ujście

die Muttersprache | język ojczysty

die Nahrungsmittel (Pl.) | żywność, 

artykuły spożywcze

die Öffentlichkeit | opinia publiczna

die Orientierungshilfe | punkt 

odniesienia, punkt orientacyjny

die Oscar-Gewinnerin | zdobywczyni 

nagrody Oscara

die Ostseeküste | wybrzeże Morza 

Bałtyckiego

die Parkgebühr, -en | opłata 

parkingowa

die Pfalz [pfalts] | geogr. Palatynat

die Pferde tränken | poić konie

die Platte | płyta

die Privatsphäre, -n | sfera prywatna

die Qual der Wahl haben | mieć 

trudny wybór/dylemat

die Qualität | jakość

die Rebe, -n [ˈreːbə] | winorośl

die Rechtschreibprüfung | 

sprawdzanie pisowni

die Regelblutung | krwawienie 

miesiączkowe

die Regie (re’ʒiʒ) | reżyseria

die Registrierung, -en | rejestracja

die Reise | podróż

die Reparatur, -en | naprawa

die Residenzstadt | stolica (siedziba 

dworu)

die Rheinebene | nizina Renu

die Rückbesinnung auf etw. | zwrot 

ku czemuś

die Rückkehr | powrót

die Sammlung | kolekcja

die Schauspielerin | aktorka

die Scheidung, -en | rozwód

die Schlemmerauswahl | wybór dla 

łasuchów

die Schokoladenfüllung | nadzienie 

czekoladowe

die Schokoladensorte, -n | gatunek 

czekolady

die Schriftsprache | język pisany/ 

literacki

die Schulleiterin | dyrektorka szkoły

die Schwangerschaft, -en | ciąża

die Sehenswürdigkeiten (Pl.) | 

zabytki

die Sommerferien-Eindrücke | 

wrażenia z letnich wakacji

die Sonnenstunde, -n | godzina

die Sonnenstunde, -n | godzina 

nasłonecznienia

die Sprachenvielfalt | różnorodność 

językowa

die Sprachförderung | wsparcie 

językowe

die Sprachgemeinschaft | wspólnota 

językowa

die Sprachinsel, -n | wyspa językowa

die Sprachkenntnisse (Pl.) | 

znajomość języka

die Spur, -en | ślad

die Standardausrüstung | 

standardowe wyposażenie

die Steuergelder (Pl.) | podatki

die Steuerverschwendung | 

rozrzutność podatkowa

die Stimme, -n | głos

die Tastuntersuchung | badanie 

dotykowe

die Textnachricht, -en | wiadomość 

tekstowa

die Ultraschalluntersuchung | 

badanie ultrasonograficzne ( USG)

die Umgebung, -en | okolica

die Unterkunft | nocleg

die Unterschrift | podpis

die Unterstreichung | podkreślenie

die Untersuchung, -en | badanie

die ursprüngliche Form erhalten | 

zachować pierwotny kształt

die Veranstaltung | impreza
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die Verkaufszahlen (Pl.) | dane 

dotyczące sprzedaży

die Verschwendung, -en | 

marnotrawstwo

die Versicherung | ubezpieczenie

die Vertretung | zastępca

die Vielsprachigkeit | 

wielojęzyczność

die Voraussetzungen erfüllen | 

spełniać wymogi

die Vorlesung | wykład

die Wahrscheinlichkeit | 

prawdopodobieństwo

die Weinkönigin | królowa wina

die Weinlese | winobranie

die Weinstube, -n | mała winiarnia

die Wiedervereinigung | 

zjednoczenie

die Windstärke | siła wiatru

die Wirtschaft | gospodarka

die Wissenschaftslandschaft | 

krajobraz naukowy

die Zartbitterschokolade | półgorzka 

czekolada

die Zeile [ˈtsaɪlə] | wiersz

die Zeit ist reif für etw. | nadszedł 

czas na coś

die Zellteilung | podział komórki

die Zerstörung | zniszczenie

die Zielgruppe, -n | grupa docelowa

die Zwischenlage, -n | przekładka

digital [digi ˈtaːl] | cyfrowy

digitaler Wandel | zmiany 

cyfryzacyjne

draufgängerisch | zawadiacki

durch eine Leerzeile getrennt | 

oddzielony pustym wierszem

durchatmen | odetchnąć

durchgehende Klein- oder 

Großschreibung | ciągłe pisanie 

małymi lub wielkimi literami

durchschnittlich | przeciętny

durchschnittliches Erstheiratsalter | 

przeciętny wiek, w którym zawierany 

jest pierwszy związek małżeński

E
edel [ˈeːdəl] | szlachetny, 

wysokogatunkowy

Eier einsammeln | zbierać jajka

ein Doppelzimmer mit Bad und 

Kochnische mieten | wynająć pokój 

dwuosobowy z łazienką i aneksem 

kuchennym

ein krummes Ding drehen | pot. 

przeskrobać coś, mataczyć

ein langes Gesicht ziehen | być 

rozczarowanym, robić smutną minę

ein paar kleine Narben bleiben 

zurück | pozostaje kilka małych blizn

eine bundesweite Debatte 

auslösen | wywołać ogólnokrajową 

dyskusję

eine Debatte auslösen | wywołać 

debatę

eine E-Mail weiterleiten | przekazać 

e-mail

eine Kuh [kuː] melken | doić krowę

eine Postkarte schicken | wysłać 

pocztówkę

eine Schuld begleichen | spłacić dług

eine Stadt zum Verlieben | miasto 

do zakochania

eine umstrittene Entscheidung 

treffen | podejmować 

kontrowersyjną decyzję

einen Beitrag zu etw. leisten | 

przyczyniać się do czegoś

einen Drachen steigen lassen | 

puszczać latawca

einen Helm tragen | nosić kask

einen permanenten Wechsel 

erzeugen | wywoływać zmianę na 

stałe

einen Text auf Fehler untersuchen | 

sprawdzić tekst pod kątem błędów

einer Sache beiwohnen | być 

obecnym przy czymś
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einer Sache einen höheren Rang 

zuschreiben | przypisywać czemuś 

większą wagę

einer Sache innewohnen | być 

nieodłącznym elementem czegoś

eingehend | szczegółowy, gruntowny

eingehende E-Mails nicht 

beantworten | nie odpowiadać na 

przychodzące e-maile

einst | kiedyś, dawniej

einzigartig | jedyny w swoim rodzaju

E-Mails sind aus unserem Privat- 

als auch Berufsleben nicht mehr 

wegzudenken. | Nie można sobie 

wyobrazić naszego życia prywatnego 

i zawodowego bez e-maili.

endlose Rebhänge | bezkresne 

zbocza porośnięte winoroślą

entartete Zelle | zwyrodniała 

komórka

entflammen | rozgorzeć

erfolgen | nastąpić

erhältlich [ɛɐ̯ ˈhɛltlɪç] | dostępny

erheblich | znaczny

erstrahlen | rozpromieniać się

es gut meinen mit jdm. | sprzyjać 

komuś

Es ist absolut windstill. | Panuje 

absolutna cisza.

Es lebe der Spaß! | Niech żyje 

zabawa!

etw. abholen | odebrać coś

etw. ahnden [ˈaːndən] | karać coś

etw. als positiv einstufen | 

zaklasyfikować coś jako pozytywne

etw. anbieten | zaoferować coś

etw. anfügen | dołączyć coś

etw. ankündigen | zapowiedzieć coś

etw. auf elektronischem Weg 

übertragen | przesyłać coś drogą 

elektroniczną

etw. auftragen | nanieść/nałożyć 

coś

etw. ausbauen | rozbudowywać coś

etw. ausgeben | wydawać coś

etw. auslassen | pomijać/opuszczać 

coś

etw. ausleihen | wypożyczać coś

etw. ausstrahlen | emitować coś

etw. begehen | popełniać coś, 

obchodzić coś

etw. begünstigen | sprzyjać czemuś

etw. behandeln | leczyć coś

etw. beherrschen | opanować coś

etw. beklagen | skarżyć się na coś

etw. besingen | wychwalać coś

etw. betonen | podkreślić/zaznaczyć 

coś

etw. betonen | zaznaczyć coś

etw. durchrütteln [ˈdʊrçrʏtəln] | 

wstrząsnąć czymś

etw. einfügen | wstawić coś

etw. einrechnen | wliczać coś

etw. einschränken | ograniczać coś

etw. eintippen | wpisać coś

etw. erledigen | załatwiać coś

etw. erobern | podbijać coś

etw. erraten | odgadnąć coś

etw. erstellen | wykonać coś

etw. erwerben | nabywać coś

etw. fertigen | wykonać coś

etw. fördern [ˈfoerdɐn] | promować 

coś

etw. genießen | rozkoszować się 

czymś

etw. herausgeben | wydać coś

etw. herstellen | produkować coś

etw. illuminieren | oświetlać coś

etw. in Betracht ziehen | brać coś 

pod uwagę

etw. in den Müll werfen | wyrzucać 

coś do śmieci

etw. in Gold einfassen | oprawić coś 

w złoto

 etw. ins Leben rufen | powoływać 

coś do życia

etw. loswerden | pozbywać się 

czegoś

etw. mieten | wynajmować coś
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etw. mit etw. assoziieren [asotsi 

ˈiːrən] | kojarzyć coś z czymś

etw. mit etw. belegen | pokrywać coś 

czymś

etw. per Post versenden | wysłać coś 

pocztą

etw. sperren | blokować coś

etw. überziehen [yːbɐ ˈtsiːən] | 

wkładać coś na siebie

etw. umbennen | przemianować coś

etw. umgestalten | zmienić wygląd 

czegoś

etw. umhüllen | okrywać coś

etw. unter die Lupe nehmen | pot. 

brać coś pod uwagę

etw. verbieten | zabronić coś

etw. verbreiten | rozpowszechniać 

coś

etw. verfilmen | sfilmować coś

etw. vermeiden | unikać czegoś

etw. veröffentlichen | opublikować 

coś

etw. verringern | zmniejszać coś

etw. verteidigen | obronić coś

etw. wegschmeißen | pot. wyrzucać 

coś

etw. widerspiegeln | odzwierciedlać 

coś

etw. zur Verfügung stellen | 

udostępniać coś

etw. zurückerobern | odzyskać coś

etw. zustellen | dostarczyć coś

exakte Bezeichnung der Firma | 

dokładna nazwa firmy

F
familiäre Vorbelastung | rodzinne 

obciążenie

feierfreudig | uwielbiający zabawę

fester Platz | stałe miejsce

fetter Druck | tłusty druk

finanzielle Ausgaben (Pl.) | wydatki 

finansowe

flüchten | uciec, zbiec

freizügig [ˈfraɪtsyːgɪç] | wyzywający

frisch gebackenes Brot | świeżo 

upieczony chleb

frisch gemolkene Milch | mleko 

prosto od krowy

frühzeitig | wcześnie

für etw. verantwortlich sein | być 

odpowiedzialnym za coś

für jdn. einspringen | zastępować 

kogoś

G
gären [ˈgɛːrən] | fermentować

geachtet | poważany, szanowany

gegen Entgelt | odpłatnie

gehetzt [gə ˈhɛtst] | zabiegany

gelten | obowiązywać

gelten als | uchodzić/być 

uznawanym za

genügen | wystarczać

gescheitertes Projekt | nieudany 

projekt

gleichnamig | pod tą samą nazwą

gleichzeitig | jednocześnie

gotische Stiftskirche | gotycka 

kolegiata

Graubünden | geogr. Gryzonia 

(szwajcarski kanton w Alpach)

griffig | pot. chwytliwy

großen Wert auf etw. legen | 

przywiązywać dużą wagę do czegoś

gummiartig | przypominający gumę

gut aussehend | przystojny

gut markierter Waldwanderweg | 

dobrze oznakowany leśny szlak 

turystyczny

H
halbjährlich | półroczny

handelsüblich | standardowy

harmloser Tumor | niegroźny guz

heftig | ostry, burzliwy

heilbar | uleczalny

heiß ersehnt | upragniony

 Helvetien | lit. Helwecja, Szwajcaria

herausragend | wyróżniający się

hochwertige Ausführung | 

wykonanie najwyższej jakości
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Hoffentlich spielt das Wetter mit | 

Oby pogoda dopisała

hohes Verkehrsaufkommen | duże 

natężenie ruchu

hungern | głodować

I
im Endeffekt | w rezultacie

im Gegenzug | w zamian

im Haushalt helfen | pomagać w 

gospodarstwie domowym

im Heu schlafen | spać na sianie

im Müll landen | lądować w koszu na 

śmieci

im Stau [ʃtaʊ] stehen | stać w korku

im Vordergrund stehen | być na 

pierwszym miejscu

in aller Munde sein | być na ustach 

wszystkich

in der Kürze liegt die Würze | krótko 

i zwięźle, krótko i na temat

in der Regel | z reguły

in der Tradition verwurzelt | 

zakorzeniony w tradycji

in dringenden Fällen | w pilnym/

nagłym przypadku

in einwandfreiem Zustand | w 

wyśmienitym stanie

in etw. eintauchen | zanurzyć się w 

coś

in Frage kommen | wchodzić w 

rachubę

in Gefahr sein | być w 

niebezpieczeństwie

in großem Maße | w dużej mierze

in Schwierigkeiten geraten | wpaść 

w kłopoty

in sein | pot. być na topie/w modzie

in Sicht | w zasięgu wzroku

in Stille | w ciszy

inhaltliche Gestaltung | układ 

dotyczący treści

inklusive Geschäftsform | w tym 

forma prawna

intakt | nienaruszony

J
jdm. aus dem Weg gehen | uniknąć 

kogoś, zejść komuś z drogi

jdm. aus der Patsche [ˈpatʃə] helfen | 

pot. pomóc komuś wydostać się z 

opałów

jdm. eine Falle stellen | zastawiać 

na kogoś pułapkę

jdm. etw. erleichtern | ułatwić 

komuś coś

jdm. unheimlich viel Spaß machen | 

sprawić komuś niewiarygodnie dużo 

przyjemności

jdm. Unterkunft geben | dać komuś 

nocleg

jdm. zu Ehren | na czyjąś cześć

jdm. zu einem Job als Kassiererin 

verhelfen | dopomóc komuś w 

znalezieniu pracy kasjerki

jdn. ansprechen | zwracać się do 

kogoś

jdn. auf etw. aufmerksam machen | 

zwrócić czyjąś uwagę na coś

jdn. erkennen | rozpoznawać kogoś

 jdn. ermuntern | zachęcać kogoś

jdn. für etw. sensibilisieren | 

uwrażliwić kogoś na coś

jdn. in eine Falle locken | zwabić 

kogoś w pułapkę

jdn. in einer Blutlache vorfinden | 

znaleźć kogoś w kałuży krwi

jdn. in seinen Bann ziehen | 

zauroczyć kogoś

jdn. locken | przyciągać kogoś

jdn. mit etw. beliefern | zaopatrywać 

kogoś w coś

jdn. reinlegen | pot. nabrać/wykiwać 

kogoś

jdn. umbringen | zabić kogoś

jdn. unterrichten | uczyć kogoś

jdn. verfolgen | prześladować kogoś

jdn. verwirren | mylić kogoś

jdn. zu etw. aufrufen | wzywać 

kogoś do czegoś
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jdn. zu etw. bewegen | skłonić kogoś 

do czegoś

je nach Kreis | w zależności od sfery

Jung und Alt | wszyscy bez względu 

na wiek

K
kaum wahrnehmbar | prawie 

niedostrzegalny

klasse | pot. super

klingen [ˈklɪŋən] | brzmieć

klobig [ˈkloːbɪç] | masywny, ciężki

knapp | zwięzły

knappe Kleidung | obcisła odzież

kompakte Form | zwarty kształt

körperlicher Makel | skaza na ciele

kostengünstig | o niskich kosztach

kostenlos | bezpłatny, darmowy

Krach machen | pot. hałasować

L
landläufig | powszechnie

letztlich | ostatecznie

leuchten | świecić się

M
mangelnde Abstellmöglichkeiten 

(Pl.) | brakujące miejsca postojowe 

dla rowerów

massiver Eingriff | poważny zabieg

melodiös [melo ˈdiøːs] | melodyjny

menschenfreundliches Stadtleben | 

miejskie życie przyjazne dla ludzi

mit dem Hund Gassi gehen | pot. 

wyprowadzać psa

mit den Nerven am Ende sein | być 

wykończonym nerwowo

mit der Zeit gehen | iść z duchem 

czasu

mit etw. bewaffnet | uzbrojony w 

coś

mit etw. versehen | wyposażony w 

coś

mit etw. vertraut sein | być 

obeznanym z czymś

mit zunehmendem Alter | z wiekiem

mystisch [ˈmʏstɪʃ] | mistyczny

N
nach wie vor | nadal

nachschauen | sprawdzić

nachvollziehen | rozumieć

neue Formen annehmen | przybierać 

nową postać

nicht eindeutig [ˈaɪndɔɪtɪç] | 

niejednoznaczny

nichts mit etw. anzufangen wissen | 

nie wiedzieć, co zrobić z czymś

niederbrennen | spłonąć

nur bedingt Zugriff auf sein E-Mail-

Postfach haben | mieć ograniczony 

dostęp do swojej skrzynki mailowej

Ö
öffentlich | publiczny

öffentliche Verkehrsmittel (Pl.) | 

środki komunikacji miejskiej

ordentlich | porządny

P
per Anhalter fahren | jechać 

autostopem

pfiffig | pot. sprytny

pittoreske Altstadt | malownicze 

stare miasto

plaudern | gawędzić

prächtig | wytworny

Protest gegen etw. erheben | 

składać protest przeciw czemuś

R
reinhören | wsłuchiwać się

Ressourcen schonen | chronić 

zasoby

riesig | olbrzymi

robust | wytrzymały

rockige Sounds | rockowe dźwięki

romanische Sprache | język 

romański
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rostfreier Stahl | stal nierdzewna

S
Sandburgen bauen | budować zamki 

z piasku

Schätzungen zufolge | według 

szacunków

schauspielerische Leistung | gra 

aktorska

schick | elegancki

schief gehen | nie powieść się

Schlagzeilen machen | znaleźć się na 

pierwszych stronach gazet

schlampig | niechlujny

schlicht [ʃlɪçt] | prosty, zwykły

schmuddelig [ˈʃmʊdəlɪç] | pot. 

obskurny

schnellstmöglich | tak szybko, jak to 

możliwe

schwach besiedelt | słabo 

zaludniony

schwarzes Schaf | czarna owca

sehenswert | wart zobaczenia

sein mündliches Deutsch 

verbessern | polepszyć swoją 

znajomość języka niemieckiego w 

mowie

seit jeher | od dawien dawna

sich an jdn. wenden | zwrócić się do 

kogoś

sich anpassen | dostosowywać się

sich bei sommerlicher Hitze 

erfrischen | orzeźwić się w letni upał

sich bewähren | sprawdzać się

sich bewegen | poruszać się

sich dem Ende nahen | zbliżać się ku 

końcowi

sich die Brüste abnehmen lassen | 

amputować piersi

sich die Brüste, Eierstöcke und 

Eileiter entfernen lassen | usunąć 

sobie piersi, jajniki i jajowody

sich die Rechte sichern | zapewnić 

sobie prawa

sich durch einen kurzen und 

bündigen Stil auszeichnen | 

wyróżniać się zwięzłym stylem

sich durch etw. auszeichnen | 

wyróżniać się czymś

sich einer Sache bewusst sein | 

zdawać sobie z czegoś sprawę

sich entfalten | rozwinąć się

sich gegen jdn. durchsetzen | 

pokonać kogoś

sich in etw. widerspiegeln | 

odzwierciedlać się w czymś

sich lohnen | opłacać się

sich mit etw. rühmen | chwalić się 

czymś

sich mit etw. vertraut machen | 

zapoznać się z czymś

sich über etw. im Klaren sein | 

zdawać sobie z czegoś sprawę

sich verabreden | umawiać się

sich vergnügen | bawić się

sich verständigen | porozumiewać 

się

sinken [ˈzɪŋkən] | spadać

sinnvoll sein | mieć sens

skeptisch [ˈskɛptɪʃ] | sceptyczny

soziale Funktion erfüllen | pełnić 

funkcję społeczną

spannender Psychothriller | 

trzymający w napięciu thriller 

psychologiczny

subtil [zʊp ˈtiːl] | subtelny, delikatny

subventionierte Sprachminderheit | 

dofinansowana mniejszość językowa

T
täglicher Geschäftsverkehr | 

codzienna korespondencja 

biznesowa

totale Mondfinsternis | całkowite 

zaćmienie Księżyca

träumerisch | rozmarzony

trendbewusst | świadomy trendów

trinkreif | gotowy do picia, dojrzały

Ü
über Berg und Tal wandern | 

wędrować przez góry i doliny
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überlaufen | przepełniony

übernachten | nocować

überquellender Eingangsordner | 

przepełniony folder wiadomości 

przychodzących

überschüssig [ˈyːbɐʃʏsɪç] | zbędny, 

pozostały

üblicherweise | zwykle

U
um die Ecke | za rogiem

Umfragen zufolge | zgodnie z 

wynikami sondaży

umgekehrt | odwrotnie

umsteigen | przesiąść się

umweltfreundlich | przyjazny dla 

środowiska

umweltschonend | przyjazny dla 

środowiska

unangebrachte Vertraulichkeit | 

niestosowna zażyłość

unbegrenzte Herstellergarantie | 

nieograniczona gwarancja 

producenta

unbestritten | niewątpliwie

uneingeschränkt | nieograniczony

unerwartet ausfallen | 

nieoczekiwanie odpaść

urig [ˈuːrɪç] | zachowany w 

niezmienionym stanie

ursprüngliches Sprachgebiet | 

pierwotny obszar językowy

V
veraltet | przestarzały

verbindend wirken | mieć działanie 

scalające

vergangene Zeiten | minione czasy

verheerend | katastrofalny

verteilt | rozmieszczony

verweilen | zatrzymać się

verwinkelte Gasse | kręta uliczka

viele Vorteile mit sich bringen | 

przynosić ze sobą wiele korzyści

viereckig | czworokątny

vom Aussterben bedroht | 

zagrożony wyginięciem

von einer großen Herausforderung 

stehen | stać przed dużym 

wyzwaniem

von etw. isoliert sein | być od czegoś 

odizolowanym

von etw. profitieren | korzystać na 

czymś

von etw. schwärmen | zachwycać się 

czymś

von etw. zeugen | świadczyć o 

czymś

von großer Bedeutung sein | mieć 

duże znaczenie

von Süd nach Nord gerichtet sein | 

być skierowanym z południa na 

północ

vorbei sein | minąć

Vorbeugen ist besser als heilen | 

Lepiej zapobiegać niż leczyć.

vorkommen | zdarzyć się

vorsorglich | przezornie

W
wahres Abenteuer | prawdziwa 

przygoda

Weintrauben lesen | zbierać 

winogrona

weitgehend | w dużej mierze, w 

znacznym stopniu

weltberühmt | światowej sławy

 weltoffen | otwarty, 

kosmopolityczny

weltweiten Ruhm genießen | cieszyć 

się światową sławą

wertvoll | cenny

wie im Fluge vergehen | minąć jak z 

bicza strzelił

wörtlich [ˈvoertlɪç] | dosłownie

wunderschön | przecudny, 

przepiękny
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wunderschöner Blick | przepiękny 

widok

Z
zeitweise | tymczasowo

zieren [ˈtsiːrən] | ozdabiać

zu etw. beitragen | przyczyniać się 

do czegoś

zu Fuß | pieszo

zugänglich [ˈtsuːgɛŋlɪç] | dostępny

zugeben | przyznać

zugleich | jednocześnie

zum Abschluss | na zakończenie

zum Schluss kommen | dojść do 

wniosku

zunehmende Mobilität | wzrastająca 

mobilność

zunehmender Straßenverkehr | 

narastający ruch uliczny

zurückgehen | spaść

zurückreichen | sięgać

zusammenhängendes Waldgebiet | 

zwarty obszar leśny

zwangsweise | przymusowo

zweisprachig | dwujęzyczny

zwischen den Zeilen | pomiędzy 

wierszami

zwischendurch | pot. w 

międzyczasie


