
www.deutschaktuell.pl
74/2016

A

Abgastests durchführen  |  

przeprowadzić testy emisji spalin

abgesehen von…  | pomijając…

abnehmen  | schudnąć

abstoßend  | odrażający

adlig [ˈaːdlɪç]  | szlachecki

allgemeingültige Formel  |  

powszechnie obowiązująca formuła

am Ball bleiben  | pot. trzymać rękę 

na pulsie

an der Börse [ˈboerzə]  | na giełdzie

an die Öffentlichkeit 

gelangen  | wyjść na światło dzienne

an jdn. gerichtet sein  | być 

skierowanym do kogoś

an Ort und Stelle  | na miejscu

anfällig [ˈanfɛlɪç] für Stress sein  |  

być podatnym na stres

angeblich  | rzekomo, podobno

angemessener Ausgleich für 

den Schaden  | odpowiednie 

odszkodowanie za szkodę

angesehen  | ceniony, poważany

ängstlich [ˈɛŋstlɪç]  | przestraszony

anhalten  | utrzymywać się

anlässlich (Gen.)  | z okazji

ansässig sein  | mieszkać (na stałe)

anstrengend  | męczący, wyczerpujący

Asyl beantragen  | złożyć wniosek  

o azyl

atmungsaktiv  | oddychający

auf der Flucht sein  | uciekać

auf der Vorderseite  | na przedniej 

stronie

auf einmal  | jednorazowo, na raz

auf etw. stolz sein  | być z czegoś 

dumnym

auf jdn. zukommen  | czekać kogoś

auf seine Kosten kommen  | wyjść  

na swoje

auffallen  | rzucać się w oczy

aufmüpfig [ˈaʊfmʏpfɪç]  | krnąbrny

aufregend  | ekscytujący, emocjonujący

auftauchen  | pojawiać się

August der Starke  | August II Mocny

aus dem winterlichen Schlaf 

erwachen  | budzić się z zimowego snu

aus etw. austreten  | wystąpić z 

czegoś

außergewöhnliche 

Grundidee  | niezwykła wizja/

podstawowa koncepcja

B

balladenhaft  | balladowy

bedeutend  | wybitny, znaczący

beeindrucken  | wywierać wrażenie

begeistert  | zachwycony, oczarowany

beim ersten Aufschlagen  | przy 

pierwszym otwarciu książki

beruflich in jds. Fußstapfen 

treten  | pójść zawodowo w czyjeś 

ślady

besessen  | opętany

besonderen Reiz versprühen  |  

roztaczać szczególny urok

bewaldet  | zalesiony

Bilanz ziehen  | sporządzać bilans

bildende Kunst  | sztuki piękne

D 

NEUTRUM

das Abgasskandal  | skandal z emisją 

spalin

das Atelier [atəˈ lie̯ ː]  | atelier, 

pracownia artysty

das Ausflugsziel, -e  | cel wycieczki

das Ausstellungsstück, -e  | eksponat

das Barockjuwel  | klejnot baroku

das Baudenkmal, ..er  | zabytek 

architektury

das Bauwerk, -e  | budowla

das Brandenburger Tor  | Brama 

Brandenburska

das Deckengemälde, -  | plafon, 

malowidło na suficie

das DFB-Pokal-Endspiel  | finał 

Pucharu Niemiec
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das Dieselfahrzeug, -e  | pojazd z 

silnikiem Diesla

das Dreikönigsfest  | święto Trzech 

Króli

das Durchhaltevermögen 

[ˈdʊrçhaltəfɛɐ̯ ˈmøːgən]  | wytrzymałość

das Eigenleben  | odrębne życie

das Erbe  | spadek, spuścizna

das Erfolgserlebnis, -se  | poczucie 

spełnienia, zadowolenie z realizacji 

zamierzeń

das Erkennungszeichen, -  | znak 

rozpoznawczy

das Fehlverhalten  | złe zachowanie, 

błąd

das Feingefühl  | wyczucie

das Fett  | tłuszcz

das Fingernägelkauen  | obgryzanie 

paznokci

das flächengrößte Gebäude 

der Welt  | największy budynek 

świata pod względem zajmowanej 

powierzchni

das Flüchtlings-Auffanglager -  |  

obóz przejściowy dla uchodźców

das Flughafengelände  | teren 

lotniska

das Flugzeug, -e [ˈfluːktsɔɪk]  | samolot

das Fürstengeschlecht  | ród książęcy

das Gästehaus  | pensjonat

„Das Geheimnis der Hebamme”  |  

polski tytuł: „Tajemnica znachorki”

das Gemälde, -  | obraz

das Gemäuer [gə ˈmɔɪɐ]  | mury

das Genre [‘ʒãːrə]  | gatunek

das Gerücht, -e [gə ˈrʏçt]  | plotka

das Handwerkliche  | rzemiosło

das Hauptwerk, -e  | główne dzieło

das Heimatland  | kraj rodzinny

das Hochmittelalter  | wysokie 

średniowiecze

das Industrieland, ..er  | kraj 

uprzemysłowiony

das Jagdschloss  | pałac myśliwski

das Kontrastprogramm  |  

alternatywny program

das Ländle  | synonim południowej 

części Badenii-Wirtembergii

das Leben umkrempeln  | odmienić 

życie

das Luftschiff, -e  | sterowiec

das Luftverkehrsdrehkreuz  | węzeł 

lotniczy

das Lustschloss  | letnia rezydencja

das Meisterstück  | arcydzieło

das Mittelalter  | średniowiecze

das Mittelmeerland, ..er  | kraj 

śródziemnomorski

das Modell, -e  | modelka

das Nötigste  | to, co niezbędne

das NS-Regime  | reżim nazistowski

das Outfit  | strój

das Privileg [privi ˈleːk]  | przywilej

das Prunkbett  | wspaniałe łoże

das Puppenspiel  | teatr lalek

das Schicksal [ˈʃɪkzaːl]  | los

das Schlafzimmer  | sypialnia

das Schloss, ..er  | pałac

das Sechstagerennen  | sześciodniowe  

wyścigi w kolarstwie torowym

das Skigebiet, -e  | ośrodek narciarski

das Souvenir, -s [zuvə ˈniːɐ̯]  |  

pamiątkowy upominek

das Stadtbild  | panorama miasta

das Stichwort, -e  | hasło

das Testverfahren, -  | procedura 

testowa

das Vergehen der Zeit  | upływ czasu

das Verletzungsrisiko steigt  | ryzyko 

kontuzji rośnie

das Vorbild, -er  | wzór

das WM-Siegerwappen  | godło 

zwycięzców mistrzostw świata

MASKULINUM

der 14-Tage-Skipass  |  

czternastodniowy karnet narciarski

der Abgabetermin  | termin oddania

der Aktionär, -e [aktsio̯ ˈ nɛːɐ̯]  |  

akcjonariusz
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der Ansatz  | założenie

der Ansporn [ˈanʃpɔrn]  | zachęta

der Antrieb [ˈantriːp]  | bodziec, napęd

der Arbeitgeber  | pracodawca

der Ärmel, -  | rękaw

der Asylbewerber, -  | osoba 

ubiegająca się o azyl

der Asylsuchende, -n  | wnioskujący 

o azyl

der Aufsichtsratsvorsitzende  |  

przewodniczący rady nadzorczej

der Auftraggeber, -  | zleceniodawca

der Auftritt, -e  | wystąpienie

der Ausblick auf etw.  | widok na coś

der Ausflug aufs Land  |  

wycieczka na wieś

der Ausläufer, -  | odnoga

der Automobilhersteller  |  

producent samochodów

der Automobilriese  | gigant branży 

motoryzacyjnej

der Balkan [ˈbalkaːn]  | geogr. Bałkany

der Bart  | broda

der Baumeister  | budowniczy

der Bedürftige, -n  | osoba 

potrzebująca pomocy

der Bergkegel  | stożek

der Berliner Dom  | Katedra Berlińska

der Beweis  | dowód

der Bilderzyklus  | cykl obrazów

der Bogen [ˈboːgən]  | łuk

der Bote, -n [ˈboːtə]  | posłaniec

der Buchhändler, -  | księgarz

der Bürger, - [ˈbʏrgɐ]  | obywatel

der Computerfreak, -s  | pot. maniak 

komputerowy

der Debütroman, -e  | debiutancka 

powieść

der DFB (Deutscher Fußball-Bund)  |  

Niemiecki Związek Piłki Nożnej

der Durchbruch der Moderne  |  

przełom modernizmu

der Einsturz  | spadek

der Entwurf, ..e  | szkic, projekt

der EU-Bürger, -  | obywatel UE

der Exerzierplatz  | poligon

der Filmemacher, -  | filmowiec

der Flüchtling, -e  | uchodźca

der Flüchtlingsstrom, ..e  | fala 

uchodźców

der Flugpionier, -e  | pionier lotnictwa

der Freizeitpark  | park rekreacyjny

der Frieden  | pokój, zgoda

der Fürst, -en  | książę

der Gartenbau  | ogrodnictwo

der Gegenpol zur Enge der 

Stadt  | krańcowe przeciwieństwo do 

miejskiej ciasnoty

der Gegenstand, ..e  | przedmiot

der Geist, -er  | duch

der Geschmack  | gust, upodobanie

der Gipfel  | szczyt

der Glanz  | blask

der Glimmstängel  | pot. fajka

der Goldhintergrund, ..e  | złote tło

der Gönner, -  | art. mecenas

der Grillmeister, -  | mistrz grilla

der Gruppendruck  | presja grupy

der Hass  | nienawiść

der Höhepunkt, -e  | główna atrakcja

der Hundeauslaufbereich, -e  |  

wybieg dla psów

der Hundebesitzer, -  | właściciel psa

der Idiotenhügel, -  | pot. ośla łączka, 

stok dla początkujących narciarzy

der Inbegriff  | uosobienie

der Industrielle  | przemysłowiec

der Innenraum, ..e  | wnętrze

der Iraker, -  | Irakijczyk

der Islamische Staat  | Państwo 

Islamskie

der Jugendstil  | art. secesja

der Kaiser  | cesarz

der Kaiser  | cesarz

der Kerninhalt, -e  | kluczowe założenie

der Kinogänger, -  | kinoman

der Klang, ..e  | dźwięk

der Korruptionsskandal  | skandal 

korupcyjny

der Krimi, -s  | kryminał
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der Kunde, -n  | klient

der Kunstmarkt  | rynek dzieł sztuki

der Kurfürst  | książę elektor

der Laie, -n  | laik

der Laufsteg  | wybieg

der Leinenzwang  | nakaz trzymania 

psa na smyczy

der Leserkreis  | krąg czytelników

der Lingerie-Durchgang [ˈlænʒəri]  |  

wyjście w bieliźnie damskiej

der Machthaber  | pej. władca

der Mieter, -  | najemca

der Mitbegründer, -  | współzałożyciel

der Nachfolger  | następca

der Nachtmensch  | pot. nocny marek

der Nazi, -s [ˈnaːtsi]  | nazista

der Nervenkitzel  | pot. dreszczyk 

emocji

der Neujahreslauf  | bieg noworoczny

der Neuschnee  | świeży śnieg

der Normalbetrieb  | zwykła 

eksploatacja

der Oma-Schlüpfer  | pot. babcine 

majtki

der Online-Spiele-Entwickler, -  |  

twórca gier online

der Ort  | miejsce

der Passagierflug, ..e  | lot pasażerski

der Pferdestall, ..e  | stajnia

der Projektleiter  | kierownik projektu

der Prunk  | przepych

der Radsportler, -  | kolarz

der Ratschlag, ..e  | rada

der Richtwert, -e  | wskaźnik

der Roman [ro ˈmaːn]  | powieść

der Romanzyklus  | cykl powieści

der Rosinenbomber  | popularna 

nazwa samolotów transportowych 

przewożących zaopatrzenie do 

Berlina Zachodniego w czasie 

blokady miasta w latach 1948-1949. 

Nazwa nadana została samolotom z 

powodu zwyczaju zrzucania słodyczy 

przez niektóre z nich.

der Rundkragen  | okrągły kołnierzyk

der Schulabschluss  | ukończenie 

szkoły

der Schutzhelm  | kask ochronny

der Seelenkram  | przen. sprawy 

duchowe

der Sekt [zɛkt]  | szampan

der Ski, -er  | narta

der Skifahrer, -  | narciarz

der Ski-Freestyle-Olympiateilnehmer  |  

olimpijczyk w narciarstwie dowolnym

der Skilift, -  | wyciąg narciarski

der Skiverleih  | wypożyczalnia nart

der Snowboardfahrer, -  | snowboardzista

der Staatsmann  | mąż stanu

der Stern, -e  | gwiazda

der Straßenzug, ..e  | szlak drogowy

der Streifen, -  | pasek

der Syrer, - [ˈzyːrɐ]  | Syryjczyk

der Tabak  | tytoń

der Turm  | wieża

der Umgang mit der Sprache  |  

podejście do języka

der Umgang mit etw.  | podejście do 

czegoś

der Umgang mit Flüchtlingen  |  

podejście do uchodźców

der Umstand, ..e  | okoliczność

der Verfall  | zawalenie się

der Verhau [fɛɐ̯ ˈhaʊ] von Paragraphen 

und Verordnungen  | gąszcz 

paragrafów i rozporządzeń

der Verlag, -e  | wydawnictwo

der Vertreter  | przedstawiciel

der Vertreter der Willkommenskultur  |  

przedstawiciel kultury otwartości 

wobec obcych

der Verwandte, -n  | krewny

der Volksentscheid  | referendum

der Vorfahr, -en  | przodek

der Vorstandsvorsitzende  |  

przewodniczący zarządu

der Vorwurf, ..e  | zarzut

der Wechsel in der Führungsspitze  |  

zmiana w kierownictwie
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der Wegbereiter der Moderne  |  

prekursor modernizmu

der Werwolf, ..e [ˈveːɐ̯vɔlf]  | wilkołak

der Winterschlussverkauf  |  

wyprzedaż zimowa

der Wissenschaftler  | naukowiec

der Wohlstand  | dobrobyt

der Zauber [ˈtsaʊbɐ]  | urok, czar

„Der Zeit ihre Kunst, der Kunst ihre 

Freiheit.”  | „Każdej epoce jej sztuka, 

sztuce jej wolność.”

der Zeitraum  | okres

der Zusammenhalt  | spójność, zwartość

der Zusammenhang  | powiązanie

der Zweck, -e  | cel

FEMININUM

die Abfahrt  | zjazd

die Abgasbegrenzung 

anschalten  | uruchamiać 

ograniczenie emisji spalin

die Abgaswerte manipulieren  |  

manipulować danymi dotyczącymi 

emisji spalin

die Abkehr von etw.  | odejście od 

czegoś

die Ablehnung  | dezaprobata, 

odrzucenie

die Achterbahn, -en  | kolejka górska

die AG (Aktiengesellschaft)  | spółka 

akcyjna

die Aktivität, -en [aktvi ˈtɛːt]  |  

czynność

die Anerkennung  | uznanie, akceptacja

die Ankunft  | przybycie

die Aprés-Ski-Milch  | koktajl 

mleczny z ajerkoniakiem

die Aprés-Ski-Party, -s  | rozrywki 

kulturalne oferowane w ośrodkach 

narciarskich po jeździe na nartach

die Arbeitslosenquote  | stopa 

bezrobocia

die Aufklärung  | wyjaśnienie, 

rozwiązanie

die Ausgaben wettmachen  |  

rekompensować wydatki

die Ausrüstung  | wyposażenie

die Ausstellung, -en  | wystawa

die Austragung  | organizacja

die Autobahn  | autostrada

die Autogrammkarte, -n  | karta z 

autografem

die Bebauung  | zabudowa

die Bedingungen erfüllen  | spełniać 

warunki

die Bereitschaft  | gotowość

die Besonderheit  | osobliwość

die Bestechung  | przekupienie

die Bevölkerung  | ludność

die Bewährungsprobe  | próba 

wytrzymałości, sprawdzian

die bewegte Geschichte erläutern 

[ɛɐ̯ˈlɔɪtɐn]  | wyjaśniać burzliwą 

historię

die Bewegung  | ruch

die bildenden Künste  | sztuki piękne

die Bildungseinrichtung, -en  |  

instytucja edukacyjna

die Bodenhaftung  | twarde stąpanie 

po ziemi, kontakt z rzeczywistością

die Brasserie  | połączenie dużej 

restauracji z kawiarnią

die Bretter (Pl.)  | pot. deski

die Bühne  | scena

die Bürgerinitiative, -n  | inicjatywa 

obywatelska

die Burg, -en  | zamek

die Darstellungsweise  | sposób 

prezentacji

die Dublin-III-Verordnung  |  

rozporządzenie Dublin III

die Einwohnerzahl  | liczba 

mieszkańców

die Einzelheit, -en  | szczegół

die Erfüllung der Träume  | spełnienie 

marzeń

die Ernährungswirtschaft  | sektor 

rolno-spożywczy

die Fakultät, -en  | wydział
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die Fertigstellung  | ukończenie

die Filmfestspiele (Pl.)  | festiwal 

filmowy

die Flüchtlingskrise  | kryzys 

uchodźczy

die Fluggröße, -n  | autorytet w 

dziedzinie lotnictwa

die Fortsetzung  | kontynuacja

die Frauenliteratur  | literatura 

kobieca

die Führung, -en  | zwiedzanie, 

oprowadzenie

die Gattin  | małżonka

die Gebäudeanlage, -en  | kompleks 

budowlany

die Gedankenwelt  | świat idei

die Gegenwart [ˈgeːgənvart]  |  

teraźniejszość

die Geisterbahn, -en  | tunel strachu

die Gemahlin  | małżonka

die Gemeinde  | gmina

die Gesamtfläche  | łączna 

powierzchnia

die Geschicke des Konzerns leiten  |  

stać u steru koncernu

die Gestalt, -en  | postać

die GmbH (Gesellschaft mit 

beschränkter Haftung)  | spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością

die Gratwanderung  | balansowanie 

na krawędzi

die Größe [ˈgrøːsə]  | wielkość, rozmiar

die Haltestelle  | przystanek

die Handlung  | akcja

die Hauptfigur  | główna postać

die Hauptsaison  | sezon turystyczny, 

szczyt sezonu

die Heimat  | ojczyzna

die Herausforderung, -en  | wyzwanie

die Herrschaft übernehmen  | przejąć 

panowanie

die Hexe, -n  | czarownica

die Hoffnungslosigkeit  | beznadzieja

die Hügellandschaft  | pagórkowaty 

krajobraz

die Huldigung der Liebe  | hołd miłości

die Hungersnot, ..e  | klęska głodu

die Innenstadt  | śródmieście

die Journalistin  | dziennikarka

die Jubiläumsfeier, -n  | uroczystość 

jubileuszowa

die Kapelle  | kaplica

die Klassenarbeit, -en  | praca klasowa

die Klassenfahrt  | wycieczka klasowa

die Kopfhörer (Pl.)  | słuchawki

die Kreativwirtschaft  | branża twórcza

die Krone  | korona

die Kunstgewerbeschule besuchen  |  

uczęszczać do szkoły rzemiosła 

artystycznego

die Land-, Wasser- und  

Eisenbahnverbindungen  |  

połączenia lądowe, wodne i kolejowe

die Landebahn, -en  | pas do lądowania

die Landesregierung  | rząd kraju 

związkowego

die Landschaftsmalerei  | malarstwo 

pejzażowe

die Landwirtschaft  | rolnictwo

die Lateinamerika- und 

Sprachwissenschaften  | historia 

Ameryki Łacińskiej i językoznawstwo

die Lebensgewohnheiten (Pl.)  |  

przyzwyczajenia, nawyki

die Lebensmittel (Pl.)  | artykuły 

spożywcze

die Leinwand  | ekran (kina)

die Lesereise, -n  | podróż promująca 

książkę

die Lesergemeinschaft  | wspólnota 

czytelników

die Leserschaft  | czytelnicy

die Liebschaft, -en  | miłostka, 

(przelotny) romans

die Literaturgattung  | gatunek 

literacki

die Luftbrücke  | most powietrzny
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die Macht  | siła

die Märchenhochzeit  | ślub jak z 

bajki

die Mauer  | mur

die Messe, -n  | targi

die Mietwohnung  | mieszkanie 

czynszowe

die Monumentalität  |  

monumentalność, pomnikowość

die Muttersprache  | język ojczysty

die Nächstenliebe  | miłość bliźniego

die Nationalität, -en [natsio̯ naliˈ tɛːt]  |  

narodowość

die Oberhand gewinnen  | brać górę 

nad kimś

die Ölkrise  | kryzys naftowy

die Porträtmalerei  | malarstwo 

portretowe

die Querverbindung, -en  | powiązanie

die Rasur  | golenie

die Recherche  | poszukiwania, 

kwerenda

die Regie [re’ʒiː]  | reżyseria

die Reisemesse  | targi turystyczne

die Reperaturaktion  | akcja naprawcza

die Rheinebene  | geogr. Równina Renu

die Rhein-Main-Ebene  | geogr. 

Równina Renu i Menu

die Romanfigur  | bohater powieści

die Rote Armee-Fraktion (RAF)  |  

Frakcja Czerwonej Armii (zwana 

też Grupą Baader-Meinhof); 

zachodnioniemiecka skrajnie 

lewicowa organizacja terrorystyczna, 

ideologicznie odwołująca się do 

maoizmu, marksizmu i nowej lewicy

die Rückrufaktion  | akcja serwisowa 

(wzywająca do zwrotu w celu 

usunięcia wad)

die Schatzkammer  | skarbiec

die Schauergeschichte, -n  | opowieść 

mrożąca krew w żyłach

die Schriftstellerin  | pisarka

die Schuld  | wina

die Schwäbische Alb  | geogr. Jura 

Szwabska

die Schwelle [ˈʃvɛlə]  | próg

die Seilbahnstation  | stacja kolejki 

linowej

die Selbstverwirklichung  |  

samorealizacja

die Sichtachse, -n  | oś widokowa

die Siegermacht, ..e  | zwycięskie 

mocarstwo

die Silhouette, -n  | sylwetka

die Skibrille  | gogle

die Skihütte, -n  | schronisko 

narciarskie

die Skipiste bestens 

präparieren  | świetnie przygotować 

trasę narciarską

die Skipiste, -n  | trasa narciarska, 

nartostrada

die Skiraupe, -n  | ratrak

die Skischuhe sitzen gut  | buty 

narciarskie są dobrze dopasowane

die Skulptur [skʊlp ˈtuːɐ̯]  | rzeźba

die Sommerresidenz  | letnia rezydencja

die Sowjetunion  | hist. Związek 

Radziecki

Die Spatzen pfeifen es von den 

Dächern.  | przysł. Już wróble na dachu  

o tym ćwierkają. (wszyscy o tym wiedzą)

die Sportveranstaltung, -en  |  

wydarzenie sportowe

die Spree  | geogr. Sprewa

die Städtepartnerschaft  |  

partnerstwo miast

die Stammburg  | rodowy zamek

die Standesschranke, -n  | bariera 

klasowa

die Startbahn, -en  | pas startowy

die Stelle, -n  | miejsce, plac

die Stilllegung  | zamknięcie

die Strafzahlung, -en  | kara pieniężna

die Strecke [ˈʃtrɛkə]  | dystans

die Strömung, -en  | nurt, prąd

die Tatsache, -n  | fakt



www.deutschaktuell.pl
74/2016

die Tradition vor Ort erleben  |  

doświadczać tradycji na miejscu

die Tragweite  | znaczenie, 

konsekwencje

die Truppen (Pl.)  | wojsko

die Überlebenschance, -n  | szansa 

przeżycia

die Überzeugung, -en  | przekonanie

die Unterhaltung  | rozrywka

die Ursprungsgeschichte  | historia 

pochodzenia

die US-Umweltbehörde  |  

amerykańska federalna Agencja 

Ochrony Środowiska

die Vaterschaftsklage, -n  | pozew o 

ustalenie ojcostwa

die Verantwortung für etw. 

übernehmen  | przejąć 

odpowiedzialność za coś

die Vereinigung  | stowarzyszenie

die Verfehlung, -en  | uchybienie

die Verfolgung  | prześladowanie

die Vergabe der WM  | przyznanie 

organizacji mistrzostw świata

die Verkündung  | ogłoszenie

die Versorgung  | zaopatrzenie

die Verständigung  | porozumienie

die Villa auf einer Tropeninsel  | willa 

na tropikalnej wyspie

die volle Verantwortung für das 

Geschehene übernehmen  | przejąć 

pełną odpowiedzialność za to, co się 

wydarzyło

die Vorauszahlung, -en  | płatność  

z góry

die Vorlage, -n  | wzór

die Vorstellung, -en  | wyobrażenie

die Vorstellungskraft  | wyobraźnia

die Waffenkammer  | zbrojownia

die Währungsreform  | reforma 

walutowa

die Waldlandschaft, -en  | krajobraz 

leśny

die Wandmalerei, -en  | malowidło 

ścienne

die Wassersportmesse  | targi 

sportów wodnych

die Westzone, -n  | strefa zachodnia

die Wiener Secession  | art. Secesja 

Wiedeńska

die Wirtschaftskraft  | siła 

gospodarcza

die Wochenzeitung  | tygodnik

die Wohn- und Tafelkultur  | tradycja 

związana z mieszkaniem i ucztowaniem

die Zeitschrift  | czasopismo

die Zerstörung  | zniszczenie

die Zweimonatszeitschrift  |  

dwumiesięcznik

den Geist der damaligen Zeit 

widerspiegeln  | odzwierciedlać 

ducha ówczesnej epoki

den Geist einer Stadt spüren  | czuć 

ducha miasta

den Höhepunkt seines Schaffens 

erreichen  | osiągnąć szczyt swojej 

twórczości

den inneren Schweinehund 

überwinden [yːbɐ ˈvɪndən]  |  

pot. zwalczać lenia

den Ruf der Schule verbessern  |  

polepszyć wizerunek szkoły

den Vorgaben (nicht) 

entsprechen  | (nie) odpowiadać 

wytycznym

denkmalgeschützt  | objęty ustawą o 

ochronie zabytków

Deutschland in 4 Besatzungszonen 

aufteilen  | podzielić Niemcy na 4 

strefy okupacyjne

differenziert  | zróżnicowany

Dort ist viel los.  | Tam ciągle się coś 

dzieje.

„Drei Haselnüsse für Aschenbrödel”  |  

polski tytuł: „Trzy orzeszki dla 

Kopciuszka”

Druck machen  | wywierać presję
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düster [ˈdyːstɐ]  | mroczny

E

edel [ˈeːdəl]  | stylowy, piękny

ehemalig  | były, dawny, wcześniejszy

ehemaliger Flughafen  | byłe lotnisko

eher zufällige Begegnung  | raczej 

przypadkowe spotkanie

Eile mit Weile.  | Co nagle, to po 

diable.

ein Amt übernehmen  | objąć urząd

ein Event veranstalten  | organizować 

imprezę

ein hochgestecktes Ziel erreichen  |  

osiągnąć ambitny cel

ein Konzentrationslager 

errichten  | założyć obóz koncentracyjny

ein neues Kapitel eröffnen  |  

otworzyć nowy rozdział

ein paar Kilo abspecken  |  

pot. zrzucić kilka kilo

ein Schnäppchen machen  | kupić coś 

okazyjnie

ein Thema aufgreifen  | podejmować 

temat

Ein Unglück kommt selten allein.  |  

Nieszczęścia chodzą parami.

ein Volk unterdrücken  | uciskać naród

ein Vorhaben umsetzen  | realizować 

zamiar

Eine Hand wäscht die andere.  | Ręka 

rękę myje.

eine Packliste audrucken  |  

wydrukować listę rzeczy do spakowania

eine Reihe langfristiger Vermietungen  |  

szereg długoterminowych wynajmów

eine Reihe von Sachbüchern  | seria 

książek popularnonaukowych

eine Software einsetzen  | 

zastosować oprogramowanie

eine Strecke [ˈʃtrɛkə] zurücklegen  |  

pokonać dystans

einen Absacker trinken  | wypić 

strzemiennego

einen Adrenalin-Kick geben  | pot. 

dać zastrzyk adrenaliny

einen Auftrag der öffentlichen Hand 

annehmen  | przyjąć zlecenie sektora 

publicznego

einen Blick in jede Epoche werfen  |  

rzucić okiem na każdą epokę

einen EM-Sieg holen  | zdobyć 

mistrzostwo Europy

einen Erfolg einfahren  | osiągnąć 

sukces

einen großen Wirbel verursachen  |  

powodować wielki zamęt

einen Nebenjob ergattern  | zdobyć 

dodatkową pracę

einen Plan ansetzen  | przygotować 

plan

einen Plan ausarbeiten  | opracować 

plan

einen Rekordflug absolvieren  | odbyć 

rekordowy lot

einen Traum erfüllen  | spełnić 

marzenie

einen ungeheuren Skandal auslösen  |  

wywołać ogromny skandal

einen Verkaufspreis erzielen  |  

osiągnąć cenę sprzedaży

einen Weg einschlagen  | wstępować 

na drogę

Einmal ist keinmal.  | Jeden raz się 

nie liczy.

einschließlich  | włącznie

einst  | kiedyś

einzigartige Erfahrung  | niezwykłe 

doświadczenie

einzigartige Lage  | wyjątkowe 

położenie

einzigartige Stimmung  | niezwykły 

nastrój

Ende gut, alles gut.  | Wszystko 

dobre, co się dobrze kończy.

endlose Weite  | bezkres

enorm  | ogromny

entschlossen  | zdecydowany

entspannen  | relaksować się
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erfolgreich sein  | odnieść sukces

erfolgsversprechend  | obiecujący

ermutigend  | zachęcający

erprobt  | doświadczony

Erst die Arbeit, dann das 

Vergnügen.  | Najpierw praca, potem 

odpoczynek.

es hapert an einer Sache  | brakuje 

czegoś

Es ist nicht alles Gold, was glänzt.  |  

Nie wszystko złoto, co się świeci.

etw. ablehnen  | odrzucać coś

etw. abschalten  | wyłączać coś

etw. anfertigen  | wykonać coś

etw. aufheben  | przechować coś, 

znieść coś

etw. aufnehmen  | postrzegać coś

etw. ausprobieren  | wypróbować coś

etw. austragen  | rozgrywać coś

etw. beherbergen  | mieścić coś

etw. beibehalten  | zachować coś

etw. bevorzugen  | preferować coś

etw. darbieten  | przedstawiać coś

etw. durchführen  | przeprowadzić 

coś

etw. einbetten  | wprowadzać coś

etw. einhalten  | przestrzegać czegoś

etw. einreichen  | przedłożyć coś

etw. erfinden  | wynaleźć coś

etw. erkennen  | rozpoznawać coś

etw. erlauben  | pozwalać na coś

etw. erleben  | doświadczyć czegoś

etw. ertragen  | znosić coś

etw. fordern  | żądać czegoś

etw. gestalten  | urządzać coś, 

zaprojektować coś

etw. hautnah miterleben  | przeżyć 

coś na własnej skórze

etw. herausstellen  | podkreślać coś

etw. in die Tat umsetzen  |  

urzeczywistnić coś, wprowadzić coś 

w czyn

etw. in guter Erinnerung 

behalten  | zachować miłe 

wspomnienia o czymś

etw. in Kauf nehmen  | akceptować 

coś

etw. kommt jdm. teuer zu stehen  |  

coś drogo kogoś kosztuje

etw. mieten  | wynająć coś

etw. mit etw. in Verbindung 

bringen  | szukać związku czegoś z 

czymś

etw. platzieren [pla ˈtsiːrən]  |  

umieszczać coś

etw. scharf kritisieren  | ostro coś 

skrytykować

etw. steuern [ˈʃtɔɪɐn]  | sterować 

czymś, regulować coś

etw. übertreffen  | przewyższać  

coś

etw. umbauen  | przebudować coś

etw. verbreiten  | szerzyć coś

etw. verlassen  | opuszczać coś

etw. verleihen  | przyznawać coś

etw. verraten  | zdradzić coś

etw. verringern  | zmniejszyć coś

etw. versprechen  | obiecywać coś

etw. verteilen  | rozdzielać coś

etw. vorziehen  | preferować coś

etw. zur Schau stellen  | wystawić 

coś na widok publiczny, wystawić  

coś na pokaz

europäischen Boden betreten  |  

stanąć na europejskiej ziemi

extra Motivationsschub  | dodatkowy 

zastrzyk motywacji

F

farbige Federn  | kolorowe pióra

fassungslos  | zdumiony

fernab der Tourismus-Hochburgen  |  

z dala od głównych ośrodków 

turystycznych

fester Platz  | stałe miejsce

Feuer speiender Lindwurm  | smok 

zionący ogniem

flanieren  | spacerować, przechadzać 

się
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florales Motiv  | kwiatowy motyw

flüchten [ˈflʏçtən]  | uciekać

fortan  | odtąd

„Frankenstein oder der moderne 

Prometheus”  | polski tytuł: 

„Frankenstein, czyli współczesny 

Prometeusz”

Freude am Fabulieren finden  |  

znajdować radość w fantazjowaniu

frische Bergluft  | świeże górskie 

powietrze

führend  | wiodący, czołowy

für den heiß ersehnten Skiurlaub 

sparen  | oszczędzać na upragniony 

urlop narciarski

für etw. sorgen  | spowodować coś

für etw. stehen  | oznaczać coś

für Verwunderung sorgen  | wywołać 

zdziwienie

fundierte Ansicht  | ugruntowany 

pogląd

G

geeignet  | właściwy, stosowny

gegen etw. stimmen  | zagłosować 

przeciw czemuś

geheim [gə ˈhaɪm]  | tajny

geheimnisvolle Spuren vergangener 

Zeiten  | tajemnicze ślady minionych 

czasów

gelangen  | docierać

Geld für überflüssigen Kram ausgeben  |  

wydawać pieniądze na zbędne rzeczy

gelten als  | być uważanym/ 

uchodzić za

gerecht  | sprawiedliwy

geschwungen  | łukowaty

geschwungene Linie  | łukowata linia

gesellschaftliche Gepflogenheiten  |  

zwyczaje społeczne

gesetzeswidrig  | nielegalny, 

sprzeczny z prawem

gesetzliche Norm  | norma prawna

Gespenstergeschichten ranken sich 

um die Burg  | wokół zamku krążą 

historie o duchach

gesündere Ernährung  | zdrowsze 

pożywienie

gleichzeitig  | jednocześnie

gnadenlos heranrücken  | zbliżać się 

bezlitośnie

goldene Periode  | złoty okres

großbürgerlich  | mieszczański

große Popularität erlangen  | zdobyć 

wielką popularność

großen Zulauf haben  | cieszyć się 

dużą popularnością

größtenteils  | niemal wyłącznie

grün markiert  | oznaczony na zielono

gruseln [ˈgruːzəln]  | bać się

günstige Lage  | korzystne położenie

gute Vorsätze fassen  | powziąć 

dobre postanowienia

guter Vorsatz  | dobry zamiar, dobre 

postanowienie

H

hart  | ciężki

herrliche Berglandschaft  |  

wspaniały górski krajobraz

hervorragend  | doskonały

historische Fachliteratur  |  

specjalistyczna literatura  

o tematyce historycznej

historische Persönlichkeit  |  

historyczna osobistość

historischer Roman  | powieść 

historyczna

Hitlers Machtergreifung  | zagarnięcie  

władzy przez Hitlera

höchstwahrscheinlich  |  

najprawdopodobniej

höfisch  | dworski

I

Ich konnte es kaum fassen.  |  

Prawie nie mogłam w to uwierzyć.

im 90-Sekunden-Takt landen  |  

lądować w 90-sekundowych 

odstępach czasu
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im Freien  | na łonie natury, na 

świeżym powietrzu

im Gras liegen  | leżeć w trawie

im Schuss den Hang hinabfahren  | 

 szusować po stoku

imposant  | imponujący, robiący 

wrażenie

in Betrieb sein  | być czynnym, 

działać

in den Himmel steigen  | wznieść się 

w powietrze

in der Kürze liegt die Würze  | krótko 

i zwięźle, krótko i na temat

in der Öffentlichkeit stehen  |  

być osobą publiczną

in Familienbesitz sein  | należeć  

do rodziny

in Gold gravieren  | grawerować  

w złocie

in kühnsten Träumen  |  

w najśmielszych marzeniach

in Notlagen  | w kryzysowych 

sytuacjach

in Privatbesitz kommen  | stać się 

własnością prywatną

in Scharen  | tłumnie

in sein  | pot. być w modzie/ 

na topie

in vielerlei Form  | w wielorakiej 

postaci

in zweistelliger Milliardenhöhe  |  

w dziesiątkach miliardów

inlinern  | jeździć na rolkach

innovativ [ɪnova ˈtiːf]  | innowacyjny

ins österreichische Exil gehen  | udać 

się na emigrację do Austrii

Interesse für Geschichte wecken  |  

budzić zainteresowanie historią

introvertiert [ɪntrovɛr ˈtiːɐ̯t]  |  

introwertyczny

J

jdm. Angst einjagen  | napędzić 

komuś stracha

jdm. das Verdienstkreuz verleihen  |  

przyznać komuś Krzyż Zasługi

jdm. etw. abjagen  | odebrać komuś 

coś

jdm. etw. zugänglich machen  |  

udostępnić komuś coś

jdm. etw. zukommen lassen  |  

przyznać komuś coś

jdm. geläufig [gə ˈlɔɪfɪç] sein  |  

być komuś znanym

jdm. gewidmet sein  |  

być poświęconym komuś

jdm. höchste Hochachtung 

aussprechen  | wyrazić komuś 

najwyższe uznanie

jdm. nachgeben  | ustąpić komuś

jdn. an etw. hindern  | przeszkadzać 

komuś w czymś

jdn. aufnehmen  | przyjąć kogoś

jdn. beeindrucken  | wywierać na 

kimś wrażenie

jdn. beruhigen  | uspokoić kogoś

jdn. drücken  | uwierać kogoś

jdn. erwischen  | przyłapać kogoś

jdn. locken [ˈlɔkən]  | przyciągać  

kogoś

jdn. mit dem Deutschen Filmpreis 

auszeichnen  | nagrodzić kogoś 

Niemiecką Nagrodą Filmową

jdn. mit etw. beauftragen  | zlecić 

komuś coś

jdn. mit etw. belohnen  | nagradzać 

kogoś czymś

jdn. verkörpern  | wcielić się  

w kogoś

jdn. verpflichten  | zobowiązywać 

kogoś

jdn. verzaubern  | oczarować/

zachwycić kogoś

jdn. vom Thron stoßen  |  

zdetronizować kogoś

jdn. zum Ehrenmitglied ernennen  |  

mianować kogoś honorowym 

członkiem

jds. Anerkennung finden  |  

spotkać się z czyimś uznaniem
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jds. Herz höher schlagen 

lassen  | radować czyjeś serce

je nach Schwierigkeitsgrad  |  

w zależności od stopnia trudności

K

kein geringerer als  | nikt inny jak

Kölner Rosenmontagszug  | pochód 

karnawałowy odbywający się  

w ostatni poniedziałek karnawału  

w Kolonii

konservative Einstellung  |  

konserwatywne nastawienie

kostenlos  | darmowy, gratis

kraftvoll  | silny, głęboki

künstlerisch  | artystyczny

künstlerische Anerkennung 

ernten  | zbierać artystyczne uznanie

kurios [kuˈ rio̯ ːs]  | osobliwy,  

budzący zdumienie

kursieren  | krążyć

L

lange in Erinnerung bleiben  |  

na długo pozostać w pamięci

langlaufen  | uprawiać narciarstwo 

biegowe

laut Medienberichten  | według 

relacji mediów

laut Umfragen  | według sondaży

literarische Gestalt  | postać literacka

Luftfahrtgeschichte schreiben  |  

pisać historię lotnictwa

M

majestätisch  | majestatyczny

Mal oben, mal unten sein  | raz  

na wozie, raz pod wozem

märchenhafter Bau  | bajeczna 

budowla

markantes Gebäude  |  

charakterystyczny budynek

maßgeblich  | znacząco

mehr Muße zum Lesen finden  |  

znaleźć więcej wolnego czasu  

na czytanie

mehrbändige Reihe  | wielotomowa 

seria książek

mit dem Rauchen aufhören  | rzucać 

palenie

mit einem Thema ringen  | zmagać 

się z tematem

mit etw. ausgestattet  | wyposażony 

w coś

mit gewissem Einfluss  | z pewnym 

wpływem

mit von der Partie sein  | pot. 

uczestniczyć w czymś

mittels (Gen.)  | za pomocą

mittlerweile  | tymczasem

mosaikhaft  | mozaikowy

musizieren  | muzykować

N

nach Belieben  | według upodobania

nach bestehendem Recht  | według 

obowiązującego prawa

nässeabweisende Skibekleidung  |  

odzież narciarska nieprzepuszczająca 

wilgoci

nicht (gut) ankommen  | nie cieszyć 

się (zbytnim) powodzeniem

nicht infrage kommen  | nie wchodzić 

w grę

nicht von langer Dauer sein  | nie być 

długotrwałym

O

offene Haltung  | gościnne zachowanie

P

pensioniert  | emerytowany

pittoresk  | malowniczy

politischer Weitblick  | polityczna 

dalekowzroczność

prachtvoll  | okazały, wytworny

Preußen  | hist. Prusy
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preußisches Königshaus  | pruska 

rodzina królewska

Q

qualitativ hochwertig  | wysokiej 

jakości

quengeln [ˈkvɛŋəln]  | kaprysić, zrzędzić

R

ragen  | wznosić się

rasant [ra ˈzant]  | pot. superszybki, 

dynamiczny

recherchieren  | przeszukiwać

regelmäßig Sport treiben  | uprawiać 

regularnie sport

reibungslos  | sprawny, bez 

przeszkód

reiche Vergangenheit  | bogata 

przeszłość

reine Theorie  | czysta teoria

riesige Fläche  | olbrzymia powierzchnia

riesige und liebevolle 

Lesergemeinde  | ogromna i życzliwa 

wspólnota czytelników

S

Sachsen [ˈzaksən]  | geogr. Saksonia

sagenumwoben  | owiany legendami

Schadstoffe emittieren  | emitować 

substancje szkodliwe

scheinbar  | pozorny

schimmern  | błyszczeć, lśnić

schimpfen  | kląć

schlichtweg  | po prostu

schonungslos  | bezwzględny

Schrecken erregen  | wzbudzać 

strach

schummeln  | pot. oszukiwać

schwammig  | niejasny, niewyraźny

schwere Schläge einnehmen  |  

przyjąć ciężkie ciosy

sehr viel Zeit fressen  | pochłaniać 

bardzo dużo czasu

sein Handeln überdenken  |  

przemyśleć swoje postępowanie

sein Können weiterentwickeln  |  

doskonalić swoje umiejętności

sein Können zeigen  | pokazać  

swoje umiejętności

seine Pforten öffnen  | otworzyć 

swoje podwoje

seinen Traum wahr werden lassen  |  

spełnić swoje marzenie

seinen Wohnsitz verlegen  |  

przenieść swoje miejsce 

zamieszkania

selbstbezogen  | egocentryczny

sich abspielen  | rozgrywać się

sich an etw. gewöhnen  |  

przyzwyczaić się do czegoś

sich auf einen Betrag belaufen  |  

opiewać na kwotę

sich auf viele Absagen gefasst 

machen  | nastawić się na wiele 

odmów

sich austoben  | wyszaleć się

sich beraten lassen  | zasięgnąć rady

sich bewähren [bəvɛːrən]  | wykazać się

sich die Aufmerksamkeit 

wünschen  | pragnąć uwagi

sich durch etw. auszeichnen  |

 wyróżniać się czymś

sich ein Ziel setzen  | stawiać sobie 

jakiś cel

sich einen Wunsch erfüllen  |  

spełnić swoje pragnienie

sich einer Sache bewusst sein  |  

być czegoś świadomym

sich einer Sache zuwenden  |  

poświęcić się czemuś

sich entpuppen  | okazywać się

sich für etw einsetzen  | angażować 

się w coś

sich großer Beliebtheit erfreuen  |  

cieszyć się wielką popularnością

sich in eine historische Periode 

versetzen  | przenieść się w epokę 

historyczną

sich in etw. hineinversetzen  |  

wczuwać się w coś
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sich in etw. widerspiegeln  | odbijać 

się w czymś

sich keine Sorgen machen  | nie 

martwić się

sich langsam Richtung Profistrecke 

heranarbeiten  | zbliżać się powoli  

w kierunku trasy dla  

profesjonalistów

sich mit etw. auskennen  | znać się 

na czymś

sich mit etw. eindecken  | zaopatrzyć 

się w coś

sich mit Geduld und Hoffnung 

wappnen  | uzbrajać się w  

cierpliwość i nadzieję

sich nach etw. richten  | zależeć  

od czegoś

sich um etw. bemühen  | zabiegać/

starać się o coś

sich wachsender Beliebtheit 

erfreuen  | cieszyć się rosnącą 

popularnością

sich warm laufen  | rozgrzać się

sich weit über Deutschland hinaus 

bilden  | powstać daleko poza 

granicami Niemiec

sich zu viel vornehmen  | wziąć  

na siebie zbyt dużo

skaten  | jeździć na deskorolce

spannend  | ciekawy, interesujący

spannendes Kapitel  | ciekawy  

rozdział

sparsam  | oszczędny

SPD (Sozialdemokratische Partei 

Deutschlands)  | Socjaldemokratyczna  

Partia Niemiec

speisen [ˈʃpaɪzən]  | lit. posilać się

Spitzenpreise erzielen  | osiągać 

najwyższe ceny

Sport treiben  | uprawiać sport

staatliche Einmischung  | ingerencja 

ze strony państwa

stattdessen  | zamiast tego

steil [ʃtaɪl]  | stromy

stetig zunehmen  | ciągle rosnąć

Stress vermeiden  | unikać stresu

T

tatsächlich  | rzeczywiście

Tausende Besucher anziehen  |  

przyciągać tysiące zwiedzających

trennen  | dzielić

turbulent  | burzliwy

Ü

über eine Sache bestürzt sein  | być 

czymś wstrząśniętym

überfordert  | przeciążony

überlegte Aussage  | rozważna 

wypowiedź

übrig bleiben  | pozostawać

üppige Ornamentik  | bujna 

ornamentyka

U

um jeden Preis  | za wszelką cenę

um mich herum  | wokół mnie

umstritten  | kontrowersyjny

Umweltgesetze einhalten  |  

spełniać przepisy z zakresu  

ochrony środowiska

unbewohnt  | niezamieszkany

unerfahren  | niedoświadczony

ungleichmäßig  | nierównomierny

unregistriert  | bez rejestracji

unsterblich  | nieśmiertelny

Unter den Linden  | jedna z głównych 

ulic Berlina

unter freiem Himmel  | na wolnym 

powietrzu, pod gołym niebem

V

verlockend  | kuszący

verständlich  | zrozumiały

verwurzelt  | zakorzeniony

viel Disziplin erfordern  | wymagać 

wiele dyscypliny

vielfältig [ˈfiːlfɛltɪç]  | różnorodny

vielmehr  | raczej
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vom Amt des Präsidenten des 

Deutschen Fußball-Bundes 

zurücktreten  | ustąpić z urzędu 

prezydenta Niemieckiego Związku 

Piłki Nożnej

von etw. handeln  | traktować  

o czymś

von etw. Kenntnis haben  |  

wiedzieć o czymś

von etw. zeugen [ˈtsɔɪgən]  |  

świadczyć o czymś

von großer Bedeutung sein  |  

mieć duże znaczenie

von seinem Amt zurücktreten  |  

ustąpić z urzędu

vor Ort  | na miejscu

Vorbereitungen treffen  | czynić 

przygotowania

vorherrschend  | dominujący

vorwiegend  | głównie, przeważnie

W

wagen  | odważyć się

wandern  | wędrować

wegen Unstimmigkeiten  | z powodu 

różnic zdań

weiterhin  | nadal

Welfen  | Welfowie

wesentlich  | istotny, znaczny

widerspenstig [ˈviːdɐʃpɛnstɪç]  |  

krnąbrny

wie im Fluge vergehen  | pot. minąć 

jak z bicza trzasł

wieder in den alten Trott verfallen  |  

znów wracać do starych przyzwyczajeń

wiegen  | ważyć

wirtschaftlich  | gospodarczy

zauberhaft  | czarujący

zeitgemäß  | zgodny z duchem czasu

zeitgenössisch  | współczesny

zeitweise  | czasowo, okresowo

zu etw. neigen  | skłaniać się do czegoś

zu Lebzeiten  | za życia

zugehen  | być, dziać się

zugleich  | jednocześnie, zarazem

zum Jahreswechsel  | na Nowy Rok

zum Schluss  | na koniec

zum Warten verurteilt  | skazany  

na czekanie

zum Wohle  | dla dobra

zur selben Zeit  | w tym samym 

czasie

zur Untätigkeit gezwungen  |  

zmuszony do bezczynności

zuverlässig [ˈtsuːfɛɐ̯lɛsɪç]  |  

sprawny, niezawodny

zweimal die Woche  | dwa razy  

w tygodniu

90. Jahrestag der Gründung  |  

90 rocznica założenia


