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A
abgewetzter Pelzmantel  | wytarte 

futro

abschlussnah  | bliski ukończenia 

studiów

abwarten  | odczekać

alle Kriterien erfüllen  | spełniać 

wszystkie kryteria

allemal  | na pewno, w każdym razie

allmählich  | stopniowo

als etw. fungieren  | funkcjonować 

jako coś

als irgendwo sonst  | niż 

gdziekolwiek indziej

alteingesessen  | zasiedziały

altes Liedgut  | stary repertuar

an der Spitze  | na czubku

an der Spitze stehen  | stać na czele

an erster Stelle  | na pierwszym 

miejscu

an etw. festhalten  | trzymać się 

czegoś

an Fußfehlstellungen 

leiden  | cierpieć na nieprawidłowe 

ustawienie stóp

angesagt  | modny, na topie

ansteigen  | wzrosnąć

antik [an ˈtiːk]  | antyczny

auf dem Boden bleiben  | stąpać 

twardo po ziemi

auf eine Idee kommen  | wpaść na 

pomysł

auf engem Raum  | na wąskiej 

przestrzeni

auf erneuerbare Energienquellen 

setzen  | stawiać na odnawialne 

źródła energii

auf etw. achten  | zwracać uwagę na 

coś

auf etw. aufmerksam 

machen  | zwracać uwagę na coś

auf etw. basieren  | bazować na 

czymś

auf etw. beharren  | obstawać przy 

czymś

auffällig [ˈaʊffɛlɪç]  | rzucający się w 

oczy, charakterystyczny

aufhören  | przestać

auflagenstark  | wysokonakładowy

aufs Neue  | od nowa

auftauchen  | pojawiać się

aufwachsen  | wychowywać się, 

dorastać

ausdauernd  | usilny, wytrwały

außergewöhnlich  | nadzwyczajny, 

nieprzeciętny

 
B
bedeutend  | znaczący

bedürfen  | wymagać, potrzebować

beeindruckend  | imponujący

beeindruckende Bilder 

liefern  | dostarczać imponujące 

zdjęcia

beispielhaft verlaufen  | przebiegać 

wzorowo

bemerkenswert  | imponujący

bemerkenswert  | zasługujący na 

uwagę

Berliner Märchentage  | Berlińskie 

Dni Bajek

bestehen  | przetrwać

beteuern  | zapewniać

bevölkerungsreich  | gęsto 

zaludniony

bewaldet  | zalesiony

bewegt  | burzliwy, niespokojny

bewohnen  | zamieszkiwać

bewundernswert  | godny podziwu

bilaterale 

Verhandlungen  | dwustronne 

negocjacje

blutjung  | młodziutki

boomen [ˈbuːmən]  | przeżywać 

boom/rozkwit

böse Zungen  | pot. złośliwe języki

bunte Frauenzeitschrift  | kolorowe 

czasopismo dla kobiet
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C
campen [ˈkɛmpən]  | obozować, 

biwakować

Cinderella  | polski tytuł: „Kopciuszek‘‘ 

comicartige Zeichnung  | rysunek 

przypominający komiks

 
D
NEUTRUM

das Abitur  | matura

das Abkommen, -  | umowa, układ

das Amt  | urząd

das Anrichten  | przyrządzanie

das Atomkraftwerk  | elektrownia 

atomowa

das Bankgeheimnis  | tajemnica 

bankowa

das Bauwerk  | budowla

das Bergwerk  | kopalnia

das Blitzlichtgewitter  | burza fleszy

das Brandenburger Tor  | Brama 

Brandenburska

das Bruttoinlandsprodukt 

(BIP)  | produkt krajowy brutto

das Dorf  | wieś

das Duftmuseum  | muzeum perfum

das Duftwasser  | woda kwiatowa

das Ehepaar  | para małżeńska

das Eintopfgericht  | potrawa 

jednogarnkowa

das Erdgas  | gaz ziemny

das Erdöl  | ropa naftowa

das Erfolgsrezept  | przepis na 

sukces

das Erzeugnis, -se  | produkt

das Fachgeschäft, -e  | sklep 

specjalistyczny

das Fass  | beczka

das Felsplateau  | kazalnica (rodzaj 

formacji skalnej)

das Fernsehprogramm-Fenster, -  |  

okienko w programie telewizyjnym

das Fest  | święto

das Fitnessvideo, -s  | kaseta video z 

ćwiczeniami

das Fleisch abspülen  | opłukać 

mięso

das Freihandelsabkommen  | układ o 

wolnym handlu

das Gästezimmer  | pokój gościnny

das Gastland  | kraj goszczący

das Gebäck  | pieczywo

das Geheimnis  | tajemnica

das Geldstück  | moneta

das Gel-Polster, -  | żelowa poduszka

das Gemach, ..er [gə ˈmaːx]  | komnata

das Gemälde, -  | obraz

das Gemäuer, -  [gə ˈmɔɪɐ]  | mury

das Gericht, -e  | potrawa

das Gotteshaus  | lit. Dom Boży, 

kościół

das Grundstück  | działka

das Gründungsmitglied, -er  |  

członek, założyciel

das Haarpflegeprodukt, -e  | produkt 

do pielęgnacji włosów

das Handeln  | działanie

das Hauptwerk der rheinischen 

Romanik  | główne dzieło w stylu 

romańskim nad Renem

das Highlight  | główna atrakcja

das Hochwasser  | powódź

das Holzspielzeug, -  | drewniana 

zabawka

das Horrorszenario, -szenarien  | pot. 

czarny scenariusz

das Industrieland, ..er  | kraj 

uprzemysłowiony

Das ist der Fall.  | Taki jest stan 

rzeczy.

Das ist leichter gesagt, als 

getan.  | Łatwiej powiedzieć niż 

zrobić.

das ist mir ein Begriff  | to mi coś 

mówi

das Kochbuch  | książka kucharska

das Kohlerevier, -e  | zagłębie 

węglowe
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das Königreich Preußen  | hist. 

Królestwo Prus

das Kraftwerk, -e  | elektrownia

das Kreuzchen, -  | krzyżyk

das Kunsthandwerk  | rzemiosło 

artystyczne

das Lametta  | lameta, anielski włos

das Laufsteg-Debüt  | debiut na 

wybiegu

das letzte Wort haben  | mieć 

ostatnie słowo/decydujący głos

das Lieblingsgericht  | ulubiona 

potrawa

das Lied  | piosenka

das Mitteilungsblatt, ..er  | biuletyn 

informacyjny

das Mittelalter  | średniowiecze

das Muss  | mus, konieczność

das Neckartal  | dolina rzeki Neckar

das Reiseziel, -e  | cel podróży

das Reiterdenkmal  | pomnik jeźdźca

das Rezept  | przepis

das Ross  | lit. rumak

das Ruhrgebiet  | geogr. Zagłębie 

Ruhry

das Säckchen, -  | woreczek

das Schicksal  | przeznaczenie

das Schloss, ..er  | zamek, pałac

das Schokoladenmuseum  | muzeum 

czekolady

das Schulterblatt  | łopatka

das Schwellenland, ..er  | gospodarka 

wschodząca

das Senfmuseum  | muzeum 

musztardy

das Straßennetz  | sieć ulic

das Suppenfleisch  | mięso na zupę

das Ulmer Münster  | katedra w Ulm

das Umdenken  | zmiana toku 

myślenia

das Umfeld  | otoczenie

das Unglück  | katastrofa, tragedia

das Vorbild  | wzór

das Wahrzeichen  | symbol

das Wasser aufkochen  | zagotować 

wodę

das Weihnachtsessen  | wieczerza 

wigilijna

das Weihnachtslied, -er  | kolęda

das Weihnachtsplätzchen, -  |  

ciasteczko bożonarodzeniowe

das Werk  | zakład

das Zeichen  | znak

MASKULINUM

der Abbau von Handelsschranken  |  

likwidacja barier handlowych

der Ablass-Handel  | handel 

odpustami

der Abschluss  | ukończenie studiów

der Altersgenosse, -n  | rówieśnik

der Amtsantritt  | objęcie urzędu

der Anlaufpunkt  | punkt 

początkowy/wyjściowy

der Anteil an der 

Stromerzeugung  | udział w 

wytwarzaniu prądu

der Arbeitgeber  | pracodawca

der Auftrag, ..e  | zlecenie

der Automobilhersteller  | producent 

samochodów

der Bau, -ten  | budowla

der Beitritt  | przystąpienie, 

wstąpienie

der Bericht  | sprawozdanie, raport

der Besatzer, -  | okupant

der Besitzer  | właściciel

der Beweis [bəˈvaɪs]  | dowód

der Bildungsminister  | minister 

oświaty

der Bruchteil  | ułamek

der Charme [ʃarm]  | urok

der Chefredakteur  | redaktor 

naczelny

der Denker, -  | myśliciel

der deutschsprachige 

Raum  | niemieckojęzyczny obszar 

językowy

der Dichter, -  | poeta

der Dinkel  | orkisz



www.deutschaktuell.pl
73/2015

der Dreikonchenchor  | trzynawowe 

prezbiterium

der Ehemann, ..er  | mąż, małżonek

der Ehrgeiz  | ambicja

der Eidgenosse, -n  | obywatel 

Szwajcarii

der Einkaufsbummel  | spacer 

połączony z zakupami

der Eintritt  | wstąpienie, 

przystąpienie

Der Erfolg ist ihm zu Kopf 

gestiegen.  | Woda sodowa uderzyła 

mu do głowy.

der Ersatz  | namiastka

der Europäische Wirtschaftsraum 

(EWR)  | Europejski Obszar 

Gospodarczy

der Fall der Berliner Mauer  | upadek 

muru berlińskiego

der Feldherr  | dowódca

der Fels  | skała

der Fürst, -en [fʏrst]  | książę

der Fußball-Bundestrainer  | trener 

reprezentacji Niemiec w piłce nożnej

der Gänsebraten mit Rotkohl und 

Klößen  | pieczona gęś z czerwoną 

kapustą i kluskami

der Gefangene, -n  | jeniec

der Gemeindebrief, -e  | gazeta 

parafialna

der Gemeinschaft 

beitreten  | przystąpić do wspólnoty

der Geschäftsmann  | człowiek 

interesu

der Gitarrist  | gitarzysta

der Glühwein  | grzane wino

der Goldschmied, -e  | złotnik

der Großherzog, ..e  | wielki książę

der Großraum  | aglomeracja

der Halt  | równowaga, podpora

der Handelsknotenpunkt  | węzeł 

handlowy

der Hausschuh, -e  | pantofel 

domowy, kapeć

der Heiligabend  | Wigilia

der Hersteller  | producent

der Herzog, ..e  | książę

der Hochzeitstag  | dzień ślubu

der Hunger  | głód

der Inbegriff  | uosobienie

der Industriezweig, -e  | gałąź 

przemysłu

der Journalist [ʒʊrna ˈlɪst]  |  

dziennikarz

der Jüngling, -e [ˈjʏŋlɪŋ]  | młodzieniec

der Kaiser, -  | cesarz

der Karpfen  | karp

der Keks, -e [keːks]  | ciastko

der Keller  | piwnica

der Klimasünder  | kraj najbardziej 

przyczyniający się do zmian 

klimatycznych

der Klimawandel  | zmiana klimatu

der Kohlearbeiter, -  | pracownik 

sektora węglowego

der Kölner Dom  | Katedra w Kolonii

der Kulturliebhaber, -  | miłośnik 

kultury

der Kuppelbau  | kopuła

der Kürbiskern, -e  | ziarno dyni

der Laufsteg  | wybieg

der Lebkuchen, -  | piernik

der Lesemuffel  | pot. osoba 

nielubiąca czytać

der Luftangriff, -e  | atak lotniczy

der Lustgarten  | ogród 

wypoczynkowy

der Magier [ˈmaːgiɐ]  | magik

der Märchenprinz, -en  | książę z 

bajki

der Mittelpunkt  | centrum uwagi, 

główny punkt

der Mittlere Osten  | geogr. Azja 

Środkowa

der Mohn [moːn]  | mak

der Mönch  | mnich

der Mythos, die Mythen [ˈmyːtɔs] mit 

Legenden ranken sich um etw.  | o 

czymś krążą legendy
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der Nahe Osten  | geogr. Bliski 

Wschód

der Nikolaus  | Święty Mikołaj

der Nürnberger 

Christkindlesmarkt  | jarmark 

Dzieciątka Jezus w Norymberdze

der Ochsenfleischeintopf  | danie 

jednogarnkowe z mięsa wołowego

der Ort  | miejscowość

der Papst  | papież

der Pilger, - [ˈpɪlgɐ]  | pielgrzym

der Preußenkönig  | król Prus

der PR-Gag  | chwyt PR

der Prominente, -n  | celebryta, 

prominent

der Publikumsmagnet  | magnes dla 

publiczności

der Rhein  | geogr. Ren

der Roggen  | żyto

der Römer, - [ˈrøːmɐ]  | Rzymianin

der Römerturm  | wieża z czasów 

rzymskich

der Rückschlag  | porażka

der Sänger [ˈzɛŋɐ]  | piosenkarz

der Schauplatz  | miejsce akcji

der Schauspieler  | aktor

der Schlagzeuger  | perkusista

der Schlosshof  | dziedziniec 

zamkowy

der Schlussstrich  | definitywny 

koniec

der Sitz  | siedziba

der Soldat  | żołnierz

der Soldat, -en  | żołnierz

der Sonnenkollektor, -en  | kolektor 

słoneczny

der SPD-Vorsitzende  |  

przewodniczący SPD

der Spitzenkoch  | świetny kucharz

der Stadtteil  | dzielnica

der Steuerhinterzieher, -  | aferzysta 

podatkowy

der Steuerzahler, -  | podatnik

der Stiefel, - [ˈʃtiːfəl]  | but z cholewą

der Stolz  | duma

der Streifen [ˈʃtraɪfən]  | pot. film

der Strumpf, ..e  | pończocha

der Taler, - [ˈtaːlɐ]  | hist. talar

der Tannenzweig, -e  | gałąź jodły

der Technostampfer, -  | pot. techno 

łupanka

der Teller  | talerz

der Tempel  | świątynia

der Thronsaal  | sala tronowa

der Topf  | garnek

der Traumberuf  | wymarzony zawód

der Treibhausgasausstoß  | emisja 

gazów cieplarnianych

der TV-Moderator  | prezenter 

telewizyjny

der Umschulungskurs, -e  | kurs 

przekwalifikowujący

der UN-Mitgliedsstaat, -en  | kraj 

członkowski ONZ

der Untergang der 

Sowjetunion  | upadek Związku 

Radzieckiego

der Urheber  | inicjator

der Ursprung  | pochodzenie

der Ursprung  | początek

der Veranstaltungsort  | miejsce 

uroczystości/imprezy

der Vertreter  | reprezentant

der Verwandte, -n  | krewny

der Volksentscheid, -e 

[‘fɔlks|ɛntʃait]  | referendum

der Vorfahre, -n  | przodek

der Vorläufer  | poprzednik, 

przekursor

der Wächter, -  | strażnik

der Waldbrand, ..e  | pożar lasu

der Wechsel zwischen Warm- und

der Weihnachtsstern  | gwiazda 

choinkowa

der Wirbelsturm, ..e  | cyklon

der Wirt  | gospodarz

der Wirtschaftswissenschaftler, -  |  

ekonomista
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der Wunschzettel  | lista życzeń

der Zeichentrickfilm, -e  | kreskówka

der Zeichentrickheld, -en  | bohater 

filmu rysunkowego

der Zeuge, -n [ˈtsɔɪgə]  | świadek

der Zimtstern, -e  | gwiazdka 

cynamonowa

der Zufall  | przypadek

der Zuwachs  | wzrost

FEMININUM

die Abschieds-Tournee  | pożegnalne 

tournee

die Absprache, -n  | umowa, 

porozumienie

die Ahnengalerie  | galeria przodków

die Allianz [a ˈliants]  | przymierze, 

sojusz

die Allüre, -n  | pozerstwo, dziwactwo

die Anmeldung, -en  | zgłoszenie, 

rejestracja

die Annäherung  | zbliżenie

die Ansicht, -en  | pogląd

die Anwältin  | prawniczka

die Anziehungskraft  | atrakcyjność

die Armut  | bieda

die Aufstellung  | zestawienie

die Bambi-Verleihung  | przyznanie 

nagród Bambi (za osiągnięcia 

medialne i telewizyjne)

die Bedeutung  | znaczenie

die Beendigung des Kalten 

Krieges  | zakończenie zimnej wojny

die Begegnung  | spotkanie

die Begrenzung der 

Zuwanderungszahlen  | ograniczenie 

napływu imigrantów

die Bekanntheit  | popularność

die Bergszenerie  | sceneria górska

die Besatzungsregierung  | rząd 

okupacyjny

die Beschäftigung  | praca, 

zatrudnienie

die Bescherung  | rozdawanie 

prezentów

die Bevölkerung  | ludność

die Bevölkerungsgruppe  | grupa 

demograficzna

die Bewegung, -en  | ruch

die Beziehung  | związek

die Bierstube, -n  | piwiarnia

die Bilderbuchkarriere  | kariera jak z 

bajki

die Blütezeit  | okres rozkwitu

die Blütezeit erleben  | przeżywać 

okres rozkwitu

die Bratwürste mit 

Sauerkraut  | smażone kiełbasy z 

kapustą kiszoną

die Braunkohle  | węgiel brunatny

die Brillenkolletion, -en  | kolekcja 

okularów

die Brühe [ˈbryːə]  | bulion

die Burg, -en  | gród, zamek

die Christmette  | pasterka

die Damen-Oberkleidung  | odzież 

wierzchnia dla kobiet

die Divergenz, -en  | rozbieżność

die Ehefrau, -en  | żona, małżonka

die Einheitliche Europäische Akte 

verabschieden  | uchwalić Jednolity 

Akt Europejski

die Erde  | Ziemia

die Erfolgsgeschichte  | historia 

sukcesu

die Erhebung  | ankieta

die Eröffnung der 

Karnevalssaison  | otwarcie sezonu 

karnawałowego

die Errichtung  | wzniesienie

die Errichtung eines 

Binnenmarktes  | stworzenie 

wewnętrznego rynku

die EU-Mitgliedschaft  | członkostwo 

w UE

die Europäische 

Freihandelsassoziation 

(EFTA)  | Europejskie Stowarzyszenie 

Wolnego Handlu
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die Europäische Gemeinschaft 

(EG)  | Wspólnota Europejska

die Europäische 

Wirtschaftsgemeinschaft 

(EWG)  | Europejska Wspólnota 

Gospodarcza

die Fleischsuppe  | zupa mięsna

die Flip-Flops (Pl.)  | japonki

die Freihandelszone  | strefa 

wolnego handlu

die Freilichtbühne  | scena  

plenerowa

die Gaststätte, -n  | restauracja

die Gebeine (Pl.)  | szczątki

die Geburt Christi  | narodziny 

Chrystusa

die Gemeinsamkeit, -en  | wspólna 

cecha

die Generation [genəra ˈtsioːn]  |  

pokolenie

die Glitzerwelt der Promis  | pot. 

Wielki świat prominentów

die Glocke, -n  | dzwon

die Haustierversicherung  |  

ubezpieczenie zwierząt domowych

die Heiligen Drei Könige  | Trzej 

Królowie

die Heimat [xajmat]  | ojczyzna

die Heldensage, -n  | mit bohaterski

die Herausgabe  | wydanie

die Herkulesarbeit  | praca 

herkulesowa

die Herrschaft  | panowanie

die Hitze reduzieren  | zmniejszyć 

temperaturę

die Hochschule, -n  | uczelnia  

wyższa

die Holzkrippe  | drewniana szopka

die Holzschnittarbeit, -en  | dzieło w 

drzeworycie

die Homo-Ehe  | małżeństwo 

homoseksualne

die Hungersnot, ..e  | klęska głodu

die Kanzlei [kants ˈlaɪ]  | kancelaria

die Kaserne  | koszary

die Kerze, -n [ˈkɛrtsə]  | świeczka

die Kirchenorgel, -n  | organy 

kościelne

die Krönungsfeier, -n  | ceremonia 

koronacyjna

die Kunstmesse, -n  | targi sztuki

die Kurpfalz [ˈkuːɐ̯pfalts]  | hist. 

Palatynat Elektorski

die Küste, -n  | brzeg,  

wybrzeże

die Lage  | położenie

die Landkarte  | mapa

die Leidenschaft  | pasja, 

zamiłowanie

die Leuchte, -n [ˈlɔɪçtə]  | lampka

die Lutherstube  | izba Lutra

die Marke, -n  | marka

die Meinungsverschiedenheit, -en 

[mainʊŋsfɛɐʃiːdənhait]  | różnica zdań, 

nieporozumienie

die Mittelalterkunst  | sztuka 

średniowiecza

die Modemetropole  | stolica mody

die Modeschau, -en  | pokaz mody

die Möhre, -n [ˈmøːrə]  | marchew

die Mücke, -n  | komar

die Muse, -en [ˈmuːzə]  | muza

die Natürlichkeit  | naturalność

die Ostküste  | wschodnie  

wybrzeże

die Pfanne  | patelnia

die Platte, -n  | płyta

die Prinzessin auf der 

Erbse  | księżniczka na ziarnku 

grochu

die Prinzessin, -nen  | księżniczka

die Radiosendung, -en  | audycja 

radiowa

die Redewendung  | zwrot 

idiomatyczny

die Reduktion der Treibhausgas-

Emission  | zmniejszenie emisji 

gazów cieplarnianych

die Regierung, -en  | rząd

die Reihe [ˈraɪə]  | seria
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die Rheinpromenade  | promenada 

nad Renem

die Ritterburg, -en  | zamek rycerski

die Rockband, -s  | zespół rockowy

die Rohstoffe erhalten  | zachowywać 

surowce

die Ruhe  | spokój

die Sandale, -n  | sandał

die Schlossfestspiele (Pl.)  | festiwal 

zamkowy

die Sehenswürdigkeiten 

(Pl.)  | zabytki

die Seite wechseln  | zmienić stronę

die Sendung  | program, audycja

die Siebenbürger Sachsen (Pl.)  | hist. 

Sasi siedmiogrodzcy

die Silhouette, -n  | sylwetka, zarys

die Silversterparty  | impreza 

sylwestrowa

die Skulptur, -en  | rzeźba

die Spätzle (Pl.)  | kluski kładzione

die Speise, -n [ˈʃpaɪzə]  | danie

die Spur, -en  | ślad

die Stadtbesichtigung  | zwiedzanie 

miasta

die Stadtmauer, -n  | mury miejskie

die Stadtpatronin  | patronka miasta

die Steinkohle  | węgiel kamienny

die Steinmetzarbeit, -en  | praca 

kamieniarska

die Stille  | cisza

die Stimme des Volkes  | głos ludu

die Stimme, -n  | głos

die Stolle, -n [ˈʃtɔlə]  | strucla

die Sturzgefahr  | ryzyko upadku

die Supermodel-Ära  | era 

supermodelek

die Tagesgage, -n  | dzienna gaża

die Tatsache  | fakt

die Temperaturschwankung, -en  |  

wahanie temperatury

die Theateraufführung, -en  |  

przedstawienie teatralne

die Tiefe  | głębia

die Titelseite, -n  | strona  

tytułowa

die Übernahme  | przejęcie

die Überschwemmung, -en  | powódź

die Umstellung auf. etw.  | przejście 

na coś

die Umwelt schonen 

[ˈʃoːnən]  | chronić środowisko

die Unabhängigkeit  | niezależność

die Unternehmenskultur  | kultura 

przedsiębiorstwa

die Vanillekipferl (Pl.)  | waniliowe 

półksiężyce

die Veränderungen 

verlangsamen  | spowolnić zmiany

die Veranstaltung, -en  | impreza

die Vereinigten Staaten (Pl.)  | geogr. 

Stany Zjednoczone

die Verpflichtungsperiode  | okres 

zobowiązań

die Verringerung  | zmniejszenie

die Vierschanzentournee  | Turniej 

Czterech Skoczni

die Volksabstimmung  |  

referendum

die Volkszählung  | spis ludności

die Voraussetzung, -en 

[fo‘rauszɛʦʊŋ]  | warunek wstępny

die Vorlage, -n  | wzór

die Wallfahrtsstätte  | miejsce 

pielgrzymek

die Weichen für etw. 

stellen  | wytyczyć kierunek działania 

czegoś

die weihnachtliche Stimmung 

genießen  | rozkoszować się 

bożonarodzeniową  

atmosferą

die Weihnachtsgeschichte 

vorlesen  | czytać na głos opowieść 

wigilijną

die Weihnachtskugel, -n  | bombka

die Weihnachtspyramide  |  

drewniana karuzela, która pod 

wpływem ciepła zapalonej świecy 

zaczyna się delikatnie kręcić
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die Weihnachtssitten- und 

-bräuche  | bożonarodzeniowe 

zwyczaje i obyczaje

die Werbeikone  | ikona reklamy

die Wetteraufzeichnungen 

(Pl.)  | pomiary meteorologiczne

die Wirtschaft  | gospodarka

die Wirtschaftsmetropole  |  

metropolia gospodarcza

die Wochenzeitung, -en  | tygodnik

die Wogen haben sich 

geglättet  | pot. sytuacja uspokoiła 

się, opadło napięcie

die Würstchen mit 

Kartoffelsalat  | kiełbaski z sałatką 

ziemniaczaną

die Wurzel, -n [ˈvʊrtsəl]  | korzeń

die Wurzel, -n [ˈvʊrtsəl]  | korzeń

die Zeitungslandschaft  | świat prasy

die Zerstörung  | zniszczenie

die Zubereitung  | przygotowanie

die Zunahme  | wzrost

die Zutaten (Pl.)  | składniki

die/der Sellerie [ˈzɛləri]  | seler

dauerhaft  | trwale

den Arbeitsplatz verlieren  | stracić 

miejsce pracy

den Bekanntheitsgrad 

steigern  | zwiększyć poziom 

popularności

den Grundstein für etw. 

legen  | położyć podwaliny pod coś

den Klimawandel 

aufhalten  | zatrzymać zmianę 

klimatu

den Schaum 

abschöpfen  | odszumować  

(usunąć z powierzchni gotujących  

się płynów lub potraw szumowiny/

pianę zbierającą się na  

powierzchni)

den Weihnachtsbaum 

schmücken  | ozdabiać choinkę

den zweiten Platz belegen  | zająć 

drugie miejsce

deutschstämmig 

[ˈdɔɪtʃʃtɛmɪç]  | pochodzenia 

niemieckiego

divers  | rozmaity,  

różnorodny

Dornröschen  | polski tytuł:  

„Śpiąca królewna‘‘

drei Viertel  | trzy czwarte

drohende 

Naturkatastrophe  | zagrażająca 

klęska żywiołowa

duftend  | pachnący

durchkreuzen  | pokrzyżować

düster [ˈdyːstɐ]  | mroczny, ponury

 

E
ehemalig [ˈeːəmaːlɪç]  | dawny, były, 

wcześniejszy

ein Buch verschlingen | pochłonąć 

książkę

ein Bund Petersilie  | pęczek 

pietruszki

ein EG-Beitrittsgesuch 

stellen  | złożyć wniosek o 

przystąpienie do WE

ein gewisses Erfolgslevel 

erreichen  | osiągnąć sukces na 

pewnym poziomie

ein Kohlekraftwerk 

schließen  | zamknąć elektrownię 

węglową

ein Muss sein  | być koniecznym

ein Projekt durchführen  | realizować 

projekty

ein wichtiges Wort mitzureden 

haben  | mieć tu coś ważnego do 

powiedzenia

ein Ziel erfüllen  | spełnić cel

eine Amateurband  

gründen  | założyć amatorski  

zespół

eine Klimakonferenz 

veranstalten  | organizować 

konferencję klimatyczną
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eine Liste anführen  | być na czele 

listy

eine reiche Geschichte haben  | mieć 

bogatą historię

eine Richtung einschlagen  | obierać 

kierunek

eine Rolle verkörpern  | odtwarzać 

rolę

eine Studie 

durchführen  | przeprowadzać 

ankietę

eine Verpflichtung eingehen  | brać 

na siebie zobowiązanie

eine Weltkarriere hinlegen  | zrobić 

światową karierę

eine Weltstadt mit Flair  | metropolia 

z atmosferą

einen Adventskranz 

basteln  | wykonywać wieniec 

adwentowy

einen Besuch abstatten  | składać 

wizytę

einen Job ausschlagen  | odrzucić 

pracę

einen wesentlichen Beitrag 

zum globalen Klimaschutz 

leisten  | przyczyniać się w znaczący 

sposób do globalnej ochrony klimatu

einfaches Gericht  | prosta potrawa

eingebettet  | osadzony

einst  | dawniej

eintreten  | zdarzyć się

Energie erzeugen  | wytwarzać 

energię

entfernt  | oddalony

erfolglos  | nie odnoszący sukcesów

erneuerbare Energie  | energia 

odnawialna

erschallen  | rozbrzmiewać

erscheinen  | ukazywać się

erwähnenswert  | godny uwagi

es bei etw. belassen  | poprzestać na 

czymś

es ist höchste Zeit, etw. zu 

tun  | najwyższy czas coś zrobić

es sich anders überlegen  | zmienić 

zdanie, rozmyślić się

etw. ablehnen  | odrzucić coś

etw. ablösen  | zastąpić coś

etw. abmildern  | złagodzić coś

etw. abschneiden  | odizolować coś

etw. abwenden  | zapobiec czemuś

etw. als größtes europäisches 

Meisterwerk gotischer Architektur 

anerkennen  | uznać coś za 

największe europejskie dzieło 

architektury gotyckiej

etw. anbringen  | przymocować coś

etw. anlegen  | założyć coś

etw. anordnen  | zarządzać coś

etw. anstreben  | dążyć do czegoś

etw. anzünden  | zapalać coś

etw. auf den ersten Blick 

sehen  | widzieć coś na pierwszy rzut 

oka

etw. aus der Taufe heben  | powołać 

coś do życia

etw. beherbergen  | mieścić coś

etw. beiseite stellen  | odstawić coś

etw. bekämpfen  | zwalczać coś

etw. bemerken  | zauważyć coś

etw. besetzen  | zająć/okupować coś

etw. besiedeln  | kolonizować coś

etw. besitzen  | posiadać coś

etw. bestaunen  | podziwiać coś

etw. betonen  | podkreślać coś

etw. beweisen  | udowodnić coś

etw. designen  | projektować coś

etw. entwerfen  | projektować coś

etw. erfinden  | wynaleźć coś

etw. erhitzen  | podgrzać coś

etw. erlauben  | pozwolić na coś

etw. ermitteln  | ustalić coś

etw. erweitern  | poszerzać coś

etw. erzeugen  | wytwarzać coś

etw. fertigstellen  | ukończyć coś

etw. festlegen  | ustalić coś

etw. feststellen  | stwierdzić coś

etw. garen  | dogotowywać coś

etw. herausbringen  | wydać coś
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etw. hinzugeben  | dodać coś

etw. in die Ecke stellen  | odstawić 

coś w kąt

etw. in vollen Zügen 

genießen  | rozkoszować się czymś 

w pełni

etw. ins Leben rufen  | powoływać 

coś do życia

etw. lagern  | przechować coś

etw. liefern  | dostarczać coś

etw. mit etw. Auflockern | przeplatać 

coś z czymś, uatrakcyjniać  

coś czymś

etw. mit etw. verschmelzen  |  

połączyć coś z czymś

etw. mit Salz und Pfeffer 

abschmecken  | doprawić coś solą  

i pieprzem

etw. nachahmen  | naśladować coś

etw. prägen  | być 

charakterystycznym dla czegoś

etw. streuen  | posypać coś

etw. überdenken [yːbɐ ˈdɛŋkən]  |  

przemyśleć coś

etw. übersetzen  | przetłumaczyć coś

etw. umbenennen  | przemianować 

coś

etw. verkünden  | oznajmić coś

etw. verursachen  | spowodować coś

etw. zubereiten  | przygotować coś

etw. zum UNESCO-Weltkulturerbe 

erklären  | wpisać coś na listę 

światowego dziedzictwa kulturowego 

UNESCO

etw. zurückgeben  | zwracać coś

extreme Hitzewelle  | ekstremalna 

fala upałów

 
F
faszinierend  | fascynujący

fehlendes Puzzlestück  | brakujący 

kawałek układanki

fernhalten  | trzymać z daleka

fies [fiːs]  | obrzydliwy, paskudny

findig  | sprytny

fortan  | odtąd

fortschreiten  | postępować/

posuwać się naprzód

Fortschritte beim Deutsch-Lernen  

machen  | robić postępy w 

niemieckim

fossiler Brennstoff  | paliwo kopalne

fragwürdiges Bankgeschäft  |  

podejrzana operacja bankowa

französische Besatzung  | okupacja 

francuska

freier Verkehr von Personen, 

Waren, Dienstleistungen und 

Kapital  | swobodny przepływ ludzi, 

towarów, usług i kapitału

fromm  | pobożny

für etw. sorgen  | spowodować coś

für etw. sorgen  | zadbać o coś

für etw. stehen  | oznaczać coś

für etw. verantwortlich sein  | być za 

coś odpowiedzialnym

 
G
Gallien  | hist. Galia

geeignet  | odpowiedni, nadający się

Gefahr laufen  | ryzykować

geheimnisumwoben  | owiany 

tajemnicą

Geige spielen  | grać na  

skrzypcach

geil  | pot. super, odjazdowy

geistesgeschichtlich  | historyczne 

prądy intelektualne

Geld regiert die Welt.  | Pieniądz 

rządzi światem.

gelten als  | uchodzić/ być 

uznawanym za

gemeinsames Bestreben  | wspólne 

starania

gerade mal  | raptem

gering  | mały

geröstete Mandeln  | prażone 

migdały

gesamtdeutsche Wahlen  | ogólno 

niemieckie wybory
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geschichtsbewusst  | świadomy 

historii

geschlossene Schuhe  | zamknięte 

buty

geschnittene Kartoffeln  | krojone 

ziemniaki

gespannt  | zainteresowany

gestrige Erscheinung  | przestarzałe 

zjawisko

gewölbtes Fußbett  | 

 wyprofilowana wkładka  

do butów

grandios [gran ̍dio̯ːs]  | wspaniały, 

spektakularny

gute Laune 

übermitteln  | przekazywać  

dobry nastrój

 
H
heftige Wettererscheinung  |  

gwałtowne zjawisko  

pogodowe

herausragende 

Persönlichkeit  | wybitna  

osobistość

herrlich  | wspaniały,  

piękny

herrschen  | panować

hervorragender Künstler  | 

 wybitny artysta

„Himmel über Berlin”  |  

w polskich kinach: „Niebo nad 

Berlinem”

höchstwahrscheinlich  |  

najprawdopodobniej

höfisch  | dworski

hohen Druck auf jdn. 

auslösen  | wywrzeć dużą presję na 

kogoś

 
I
Ich habe Recht behalten.  | pot. 

Wyszło na moje.

im Gegensatz zu  |  

w przeciwieństwie do

im Mittelpunkt des Interesses 

stehen  | stać w centrum 

zainteresowania

im siebten Himmel sein  | pot. być w 

siódmym niebie

im ständigen Wandel sein  | podlegać 

ciągłym zmianom

im Vergleich zu  | w porównaniu z

Immer mit der Ruhe!  | tylko 

spokojnie!

imposant  | imponujący, robiący 

wrażenie

in der Kultur fest verwurzelt 

sein  | być głęboko zakorzenionym w 

kulturze

in der Kürze liegt die Würze  | krótko 

i zwęźle, krótko i na temat

in eine Rolle schlüpfen  | wcielać się 

w rolę

in Gefahr  | w niebezpieczeństwie

in Heeren strömen  | śpieszyć 

tłumnie

in Ordnung  | w porządku

in Vergessenheit geraten  | odejść w 

zapomnienie

internationales 

Abkommen  | międzynarodowa 

umowa

irischstämmig  | pochodzenia 

irlandzkiego

 
J
jdm. Angst einjagen  | napędzać 

komuś strachu

jdm. den Hahn zudrehen  | pot. 

przykręcić komuś kurek

jdm. etw. übermitteln  | przekazywać 

komuś coś

jdm. etw. unterstellen  | insynuować 

komuś coś

jdm. etw. versüßen  | osładzać 

komuś coś

jdm. Ruhm einbringen  | przynieść 

komuś sławę

jdm. schaden  | szkodzić komuś
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jdm. zu etw. verhelfen  | dopomóc 

komuś w czymś

jdm. zuliebe  | ze względu na kogoś

jdm./einer Sache ähneln  | być 

podobnym do kogoś/czegoś

jdn. abservieren  | posłać kogoś w 

odstawkę

jdn. ächten [ˈɛçtən]  | skazywać kogoś 

na banicję, potępiać kogoś

jdn. ansprechen  | wywierać na kimś 

wrażenie

jdn. anziehen  | przyciągać kogoś

jdn. ärgern [ˈɛrgɐn]  | dokuczać  

komuś

jdn. einsperren  | zamknąć kogoś

jdn. ermuntern etw. zu tun  | zachęcać 

kogoś do zrobienia czegoś

jdn. ernennen  | mianować  

kogoś

jdn. fördern  | wspierać/promować 

kogoś

jdn. in Trance versetzen  | przenosić 

kogoś w trans

jdn. stören  | przeszkadzać  

komuś

jdn. verbannen  | skazywać kogoś na 

wygnanie

jdn. von etw. 

überzeugen  | przekonywać kogoś o 

czymś

jdn. vorantreiben  | pchać  

kogoś naprzód

jdn. zu etw. bewegen  | nakłonić 

kogoś do czegoś

Jung und Alt  | wszyscy (bez względu 

na wiek)

Jura studieren  | studiować prawo

25. Jahrestag der Unterzeichnung 

des deutsch-polnischen 

Grenzvertrages  | 25. rocznica 

podpisania niemieckopolskiego 

traktatu granicznego 

K
Kaltzeiten  | zmiana między okresem 

ocieplenia i ochłodzenia klimatu

Kartoffeln in feine Würfel 

schneiden  | pokroić ziemniaki w 

drobną kostkę

Kartoffeln schälen  | obierać 

ziemniaki

kein Ende ist in Sicht  | nie widać 

końca

kein geringerer als  | nikt inny jak

keine Zweifel haben  | nie mieć 

wątpliwości

klimapolitisch  | z punktu widzenia 

polityki klimatycznej

Klimaschutz leisten  | działać na 

rzecz ochrony środowiska

köcheln  | gotować na  

wolnym ogniu

Kölnisch Wasser  | woda kolońska

königlich ausgestattet  | wyposażony 

po królewsku

kostbar  | cenny

köstlich [ˈkoestlɪç]  | pyszny, 

wyśmienity

kurzfristig  | nagły

 
L
lang anhaltende Dürre 

[ˈdʏrə]  | długotrwała susza

lebende Krippe  | żywa szopka

lecker  | smaczny

Lecker!  | Palce lizać!

Legenden ranken sich um etw.  |  

o czymś krążą legendy

lohnenswert  | obiecujący, wart 

zachodu

Los geht’s!  | pot. Naprzód!  

Jazda!

losgehen  | rozpocząć się

 
M
märchenhaft  | bajkowy

maßgeschneidert  | na miarę

medizinisches Heilmittel  | medyczny 

środek leczniczy

mehrfach  | kilkakrotny
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mehrtägiges Fest  | kilkudniowe 

święto

menschenscheu  | nieśmiały, 

stroniący od ludzi

mit etw. aufhören  | skończyć z 

czymś

mit etw. zusammenhängen  | mieć 

związek z czymś

mit gesenktem Haupt  | ze 

spuszczoną głową

mit jdm. verlobt sein  | być z kimś 

zaręczonym

modern gestaltet  | w nowoczesnej 

formie

mundgerechtes Stück  | łatwy do 

pogryzienia kawałek

 
N
nach römischem Vorbild  | według 

rzymskiego wzoru

nach wie vor  | nadal, wciąż

nachhaltiger 

Strukturwandel  | długofalowe 

zmiany strukturalne

nachvollziehbar  | zrozumiały

nahen [ˈnaːən]  | zbliżać się

nahrhaft  | pożywny

nationaler Mythos  | narodowy mit

neugierig  | ciekawy

nicht ohne Grund  | nie bez  

przyczyny

niedrige Arbeitslosenquote  | niska 

stopa bezrobocia

niemand geringerer als  | nikt inny jak

Nordrhein-Westfalen  | geogr. 

Nadrenia Północna Westfalia

 
O
ob kurz- oder langfristig  | czy to  

w bliższym czy dalszym  

terminie

oben ohne  | topless

 
P
Petersilie kleinhacken  | drobno 

siekać pietruszkę

Pfälzischer Erbfolgekrieg  | wojna 

Francji z Ligą Augsburską

Pläne schmieden 

[ˈʃmiːdən]  | obmyślać plany

prächtig  | okazały, wspaniały

prachtvoll  | okazały, wspaniały, 

wytworny

prompt  | szybko

 
Q
quasi [kwazi]  | jakby

quirlig  | żywy, ruchliwy

 

R
reibungslos  | sprawny

Reichtum und Ansehen 

erlangen  | zdobywać bogactwo i 

poważanie

Ruhe bewahren  | zachować spokój

 
S
sakrale Baukunst  | architektura 

sakralna

samt  | wraz z

Schlagzeilen machen  | znaleźć się na 

pierwszych stronach gazet

schmelzender Gletscher 

[ˈglɛtʃɐ]  | topniejący lodowiec

schrittweise  | stopniowo

schüchtern  | nieśmiały

Schutz suchen  | szukać schronienia

schwächeln  | słabnąć

schwerfallen  | przychodzić  

z trudem

schwitzen [ˈʃvɪtsən]  | pocić się

sein 50-jähriges Bestehen 

feieren  | obchodzić  

50-lecie istnienia

sich an die Hand fassen  | chwycić 

się za ręcę

sich an einer Uni(versität) 

einschreiben  | zapisać się na 

uniwersytet



www.deutschaktuell.pl
73/2015

sich an jdn. richten  | być 

skierowanym do kogoś

sich auf etw. einigen  | porozumieć 

się w sprawie czegoś

sich aus der Öffentlichkeit 

zurückziehen  | wycofywać się z życia 

publicznego

sich den Römern 

widersetzen  | sprzeciwiać się 

Rzymianom

sich durch etw. 

auszeichnen  | wyróżniać się  

czymś

sich eignen  | nadawać się

sich einer Herausforderung 

stellen  | stawić czoła  

wyzwaniu

sich endgültig von der Bühne 

verabschieden  | pożegnać się 

ostatecznie ze sceną

sich engagieren  | angażować się

sich ereignen  | mieć miejsce,  

dziać się

sich ereignen  | wydarzać się, mieć 

miejsce

sich etw. auf die Fahne 

schreiben  | wyznaczyć sobie coś za 

cel (i walczyć o jego zrealizowanie)

sich etw. überlegen  | zastanowić się 

nad czymś

sich gegen etw. 

aussprechen  | opowiadać się 

przeciwko czemuś

sich versammeln  | zbierać się

sich verwandeln  | przeobrażać, 

zamieniać się

sich von etw. nicht abbringen 

lassen  | nie dać się odwieść od 

czegoś

sich weigern etw. zu tun  | wzbraniać 

się przed zrobieniem czegoś

sich zur Ruhe setzen  | przechodzić 

na emeryturę

sichtbare Folge  | widoczny skutek

Sie ist nicht mehr aus der Modewelt 

wegzudenken.  | Nie można sobie 

wyobrazić świata mody bez niej.

spalten  | dzielić

Spießruten laufen  | być 

wystawionym na ciekawskie/

nieprzychylne spojrzenia

städtische Festhalle  | miejska hala 

na uroczystości

steigend  | rosnący,  

wzrastający

steigender 

Meeresspiegel  | wzrastający  

poziom morza

steinreich  | bogaty jak Krezus, pot. 

nadziany

stets [ʃteːts]  | zawsze

„Stille Nacht, Heilige Nacht”  | „Cicha 

noc, święta noc”

stolz klingen [ˈklɪŋən]  | brzmieć  

dumnie

stolzieren [ʃtɔl ˈtsiːrən]  | dumnie 

kroczyć

 
T
teilweise  | częściowo

traditionsreich  | o bogatej tradycji

trauriges Gesicht  | smutna twarz

treuer Gefährte [gəˈfɛːɐ̯tə]  | wierny 

towarzysz

 
Ü
über etw. verhandeln  | negocjować 

coś

über Nacht  | z dnia na dzień

überraschend  |  niespodziewanie

überwältigend  |  niesamowity

 
U
um Anerkennung kämpfen  | walczyć 

o uznanie/akceptację

umgeben von 

Nachbarländern  | otoczony 

sąsiednimi krajami

umweltfreundlicher 

Strom  | ekologiczny prąd
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unter freiem Himmel  | pod gołym 

niebem

ursprünglich  | pierwotny

 
V
verfallen  | rozpadać się

verflucht  | przeklęty, cholerny

verhandelbar  | podlegający 

negocjacji

vermehrte 

Einwanderung  | wzmożona 

imigracja

verregnet  | deszczowy

verschlimmern  | pogorszyć

verständlich  | zrozumiały

verweilen  | zostać, trwać

Viele Köche verderben den 

Brei.  | Gdzie kucharek sześć,  

tam nie ma co jeść.

vital [vi ˈtaːl]  | pełen werwy,  

żywotny

vollständig mit Wasser 

bedeckt  | całkowicie przykryty wodą

von außen  | od zewnątrz

von etw. umgeben  | otoczony czymś

von innen  | od wewnątrz

Von wegen!  | Nic podobnego!,  

Nigdy w życiu!

vorgesehen  | przewidziany

 

W
Weihnachten  | Boże Narodzenie

westliche Werte  | zachodnie 

wartości

widerstreitende Interessen unter 

einen Hut bringen  | pogodzić 

sprzeczne interesy

wie nie zuvor  | jak nigdy

wilde Bestie  | dzika bestia

wirtschaftlich  | gospodarczy

 
Z
Zauber vergangener Zeiten  | urok/

czar minionych czasów

zerklüftet [tsɛɐ̯ ˈklʏftət]  |  

poprzerzynany szczelinami

zu Gunsten  | na korzyść

zu Weihnachten  | na Święta Bożego 

Narodzenia

zugleich  | jednocześnie

zukunftsträchtig  | przyszłościowy

zum Teil  | częściowo

zum Vergleich [fɛɐ̯ ˈglaɪç]  | dla 

porównania

zunehmen  | zwiększać się

zurückkehren  | powrócić

zurückreichen  | sięgać wstecz

zusammenkommen  | spotykać się

zustande kommen  | mieć miejsce

zwei Drittel  | dwie trzecie

zweifellos  | bez wątpienia

Zwiebeln pellen  | obierać cebule

Zwiebelwürfel goldbraun 

anbraten  | zeszklić cebulę pokrojoną 

w kostkę


