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A
abbrennen  | spłonąć

abenteuerlich  | pełen przygód

abgesehen von  | pomijając, 

abstrahując od

abhörsicherer Raum  | pomieszczenie 

zabezpieczone przed podsłuchem

abwechslungsreich  | urozmaicony

acht Seligpreisungen  | osiem 

błogosławieństw

ähnlich  | podobny

alle Erwartungen 

übertreffen  | przechodzić wszelkie 

oczekiwania

allgemein bekannt  | powszechnie 

znany

alltägliche Dinge  | rzeczy 

codziennego użytku

als kulturelle Brücke [ˈbrʏkə] 

bezeichnen  | określić jako most 

kulturowy

als Reiseleiterin tätig sein  |  

pracować jako pilotka wycieczek

als umstritten gelten  | być 

uznawanym/uchodzić za 

kontrowersyjny

als Vorbild betrachtet werden  | być 

postrzeganym jako wzór

als zurückhaltend gelten  | uchodzić 

za powściągliwego

an die Familie gebunden sein  | być 

przywiązanym do rodziny

an etw. anknüpfen  | nawiązywać do 

czegoś

an etw. gebunden sein  | być 

związanym z czymś

an jdn. gerichtet sein  | być 

skierowanym do kogoś

an oberster Stelle stehen  | stać na 

najwyższym miejscu

anständig  | przyzwoity, porządny

atemberaubend  | zapierający dech

attraktives Aussehen  | atrakcyjny 

wygląd

auf 1206 zurückgehen  | sięgać 1206 r.

auf Ablehnung stoßen  | zostać 

odrzuconym, spotkać się z odmową

auf der Suche nach etw. sein  |  

poszukiwać czegoś

auf etw. verweisen  | zwracać  

uwagę na coś

auf etw. zurückblicken  |  

spoglądać wstecz na coś

auf etw./jdn. Zurückzuführen sein  |  

wywodzić się od czegoś/kogoś

auf große Kritik stoßen  |  

spotykać się z dużą krytyką

auf politischer Ebene  | na 

płaszczyźnie politycznej

auffallen  | zwrócić na siebie  

uwagę, rzucać się w oczy

auftauchen  | pojawiać się

auftreten  | występować

aus aller Herren Länder  |  

ze wszystkich stron świata

aus aller Welt  | z całego świata

aus eigener Kraft  | o własnych siłach

aus Mangel an Wohnraum  |  

z powodu braku mieszkań

auseinandergehen  | różnić się

ausgezeichnet  | znakomity, wyborny

äußerst begrenzte Lebenserwar-

tung  | wyraźnie ograniczona 

przewidywana długość życia

auszeichnen  | wyróżniać

B
baldiges Ableben  | rychła śmierć

bedeutend  | znaczący

beeindruckend  | imponujący

befürchten  | obawiać się

behaupten  | twierdzić

bei mittlerer Hitze  | w średniej 

temperaturze

bescheiden  | skromny

besondere Privilegien fordern  |  

wymagać specjalnych przywilejów

besonders positiv auffallen  | robić 

szczególnie pozytywne wrażenie
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beständig  | trwały, stały

bestehen  | istnieć

Besucher anziehen  | przyciągać 

turystów

beteiligte Akteure  | zainteresowane/

zaangażowane strony

beträchtliche Integrationsleistung  |  

znaczny wysiłek integracyjny

bewegt  | burzliwy, niespokojny

bewusst  | świadomy

beziehungsweise  | lub też

Bezug auf etw. nehmen  | powoływać 

się na coś

bezüglich  | odnośnie

binationale Beziehung  |  

dwunarodowy związek

bodenständig  | naturalny

D
damalig  | ówczesny

damit ist es nicht getan  |  

na tym nie koniec

dauerhaft  | trwały, stały

den Glauben entfachen  |  

rozbudzić/rozniecić wiarę

den Weltrekord brechen  | pobić 

rekord świata

des Weiteren  | poza tym

dies- und jenseits des Atlantiks  |  

po tej i po tamtej stronie Atlantyku

doppelte Sicherheitstests  |  

podwójne testy bezpieczeństwa

durchschnittlich  | przeciętny, średni

NEUTRUM

das Abitur  | matura

das Arbeitnehmerrecht, -e  |  

prawo pracownika

das Arbeitsverhältnis, -se  |  

stosunek pracy

das Aussehen  | wygląd

das Band  | tom

das Bundesministerium für 

Wirtschaft und Energie  | Federalne 

Ministerstwo Gospodarki i Energii

das Bundesverdienstkreuz  |  

Federalny Krzyż Zasługi

das Christentum  | chrześcijaństwo

das Deutsche Reich  | Cesarstwo 

Niemieckie

das Elbflorenz  | Florencja nad Łabą

das Elbufer  | brzeg rzeki Łaby

das Fachenglisch  | specjalistyczny/

fachowy język angielski

das Familiengeheimnis, 

-se  | rodzinna tajemnica

das Fremdsprachenlernen  |  

nauka języków obcych

das Fruchtfleisch  | miąższ

das Gastgeberland  | kraj gospodarz/

organizator

das Gastland  | kraj przyjmujący/

goszczący

das Gebet, -e [gə ˈbeːt]  | modlitwa

das Genre [‚ʒãːrə]  | gatunek

das Gericht, -e  | danie, potrawa

das Geschehnis, -se  | lit. wydarzenie

das Gewürz, -e [gə ˈvʏrts]  | przyprawa

das Gleichnis vom verlorenen Schaf  |  

przypowieść o zagubionej owcy

das Grundgesetz  | konstytucja

das Handy, -s  | pot. komórka

das Hospiz [hɔs ˈpiːts]  | hospicjum

das Industriegebiet  | obszar 

przemysłowy

das Konklave  | konklawe

das Label  | etykieta, marka

das Leben in vollen Zügen 

genießen  | korzystać w pełni z życia

das Lebenswerk  | dorobek życiowy

das Matthäusevangelium  |  

Ewangelia według św. Mateusza

das Meisterstück  | majstersztyk

das Missverständnis, 

-se  | nieporozumienie

das Mitbringsel [ˈmɪtbrɪŋzəl]  |  

pot. upominek, pamiątka

das Miteinander  | wspólnota

das Mittelalter  | średniowiecze



www.deutschaktuell.pl
77/2016

Das muss doch mit dem Teufel 

zugehen.  | To jest absolutnie 

niemożliwe.

das Nachkriegskino  | kino okresu 

powojennego

das NATO-Gipfeltreffen  | szczyt NATO

das Oberhaupt  | lit. głowa

das Opernhaus, ..er  | gmach opery

das Österreichnische Ehrenzeichen für 

Wissenschaft und Kunst  | Austriacka 

Odznaka Honorowa za Osiągnięcia 

Naukowe i Artystyczne

das Privileg, -ein  | przywilej

das Publikum bewegen  | poruszać 

publiczność

das Reichtum  | bogactwo

das Rezept schützen  | chronić przepis

das Rowdytum  | pej. chuligaństwo

das Schauspiel-Chamäleon [ka ̍ mɛ lːeɔn]  |  

kameleon gry aktorskiej

das Schlafverhalten  | zachowanie 

podczas snu

das Schüleraustauschprogramm mit 

ausländischen Schulen  | program 

wymiany uczniów ze szkołami 

zagranicznymi

das Shoppingcenter, -   | centrum 

handlowe

das Stadtbild  | obraz miasta

das Stadtgebiet  | obszar miasta

das Statistische Bundesamt  |  

Federalny Urząd Statystyczny

das Studium der Geschichte 

und Literaturwissenschaften 

abschließen  | ukończyć studia 

historyczne i literaturoznawstwo

das Szeneviertel  | dzielnica na topie

das Tagebuch  | pamiętnik

das Urheberrecht  | prawo autorskie

das US-EU-Freihandelsabkommen  |  

umowa o wolnym handlu pomiędzy 

USA i UE

das Verantwortungs-bewusstsein  |  

poczucie odpowiedzialności

das Volk  | lud, naród

das Volkswagenwerk, -e  | zakład 

Volkswagena

das Vorbild  | wzór

das Wahrzeichen  | symbol

das Wirtschafts-ministerium  |  

ministerstwo gospodarki

das Wirtschaftswunder  |  

hist. cud gospodarczy

das Wurzelziehen  | wyciąganie 

pierwiastka

das Zugehörigkeitsgefühl 

empfinden  | doświadczyć uczucia 

przynależności

das Zustandekommen  | utworzenie, 

sfinalizowanie

MASKULINUM

der Arbeitsaufenthalt  | pobyt  

w pracy

der Arbeitsmarkt  | rynek pracy

der Arbeitsplatz, ..e  | miejsce pracy

der Aufdruck  | nadruk

der Aufenthalt  | pobyt

der Auftritt  | występ

der Auslands-aufenthalt, -e  |  

pobyt za granicą

der Aussiedler, -  | wysiedleniec, 

przesiedleniec

der Automobilhersteller  | producent 

samochodów

der Befreiungskrieg, -e  | wojna 

wyzwoleńcza

der Befürworter, -  | zwolennik

der Begleiter, -  | towarzysz

der Begriff  | pojęcie

der Berufsabschluss, ..e  |  

świadectwo kwalifikacji  

zawodowych

der Besuchermagnet  | atrakcja 

turystyczna

der Beweis  | dowód

der Bischof, ..e [ˈbɪʃɔf]  | biskup

der Bombenangriff, -e  | nalot  

bombowy

der Brand, ..e  | pożar

der Brite, -n  | Brytyjczyk
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der Buchstabe, -n  | litera

der Bundestagsabgeordnete, -n  |  

poseł do Bundestagu

der Bundestags-vorsitzende  |  

przewodniczący Bundestagu

der Bürger  | obywatel

der Büstenhalter (BH)  | biustonosz

der Charme [ʃarm]  | urok

der Dolmetscher, -  | tłumacz

der Döner  | kebab

der Einblick in etw.  | wgląd w coś

der Einfluss  | wpływ

der Einheimische, -n  | tubylec, 

miejscowy mieszkaniec

der Einzelhandelsforscher, -   |  

badacz handlu detalicznego

der Einzelstaat, -en  | państwo 

członkowskie

der Engel [ˈɛŋəl]  | anioł

der EU-Bürger  | obywatel UE

der Fabrikarbeiter  | pracownik fabryki

der Festspielplatz  | plac festiwalowy

der Fortschritt, -e  | postęp

der Franzose, -n  | Francuz

der Freistaat Sachsen  | Wolny Kraj 

Saksonia

der Funke, -n  | iskra

der Gastarbeiter, -  | zagraniczny 

pracownik

der Gastgeber  | gospodarz

der Gaumenkitzel  | rozkosz  

dla podniebienia

der Gelderwerb   | praca zarobkowa

der Geschmack  | smak, gust

der Glanz  | blask

der Gläubige, -n  | wierny

der Gottesdienst, -e  | nabożeństwo

der Habenichts, -e  | pej. golec

der Handelsbeauftragte  |  

przedstawiciel ds. handlu

der Handelsraum, ..e  | obszar 

handlowy

der Handlungsort  | miejsce akcji

der Hass  | nienawiść

der Hauptverhandlungsführer  |  

główny negocjator

der Hefeteig  | ciasto drożdżowe 

der Hoflieferant  | nadworny 

dostawca

der Höhepunkt, -e  | punkt kulminacyjny

der Iffland-Ring  | Pierścień Ifflanda

der Ingwer  | imbir

der Inhalt, -e  | treść

der Innenverteidiger   | środkowy 

obrońca

der Irrtum  | pomyłka

der Italiener, -  | Włoch

der Journalist, -en [ʒʊrna ˈlɪst]  |  

dziennikarz

der Jurist  | prawnik

der Kardinal, ..e  | kardynał

der Kern  | istota, sedno

der Kinderkreuzzug, ..e  | krucjata 

dziecięca

der Kinoerfolg  | sukces kinowy

der Klugschwätzer, -  | pej. Mądrala

der Kölner Dom  | Katedra w Kolonii

der Koriander [koˈ ria̯ ndɐ]  | kolendra

der Kreuzweg  | droga krzyżowa

der Krimifall  | wątek kryminalny

der Ku’damm  | (Kurfürstendamm) 

główna ulica zachodniej części 

Berlina

der Kühlschrank  | lodówka

der Kunst- und Kulturliebhaber  |  

miłośnik sztuki i kultury

der Landsmann, -leute  | rodak

der Mais  | kukurydza

der Meister des dramatischen 

Fachs  | mistrz dramatycznego fachu 

der Mitbürger, -  | współobywatel

der Muslim, -e  | muzułmanin

der Nachfolger  | następca

der Nachhaltigkeitsaspekt, -e  |  

kwestia zrównoważonego rozwoju

der Nächste, -n  | bliźni

der Nachtschwärmer, -  | nocny 

imprezowicz

der Neider, -  | zazdrośnik
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der Ostblockstaat, -en  | państwo 

bloku wschodniego

der Österreicher, -  | Austriak

der Papst  | papież

der Partygänger, -  | imprezowicz

der Pilger, -  | pielgrzym

der Prachtbau, -ten  | budowla  

pełna przepychu

der Priester, -  | ksiądz

der Quark [kvark]  | twaróg

der Regierungsvertreter, -  |  

przedstawiciel rządu

der Regisseur, -e [reʒɪ ˈsøːɐ̯]  | reżyser

der Renner  | pot. hit

der Ritter der Französischen 

Ehrenlegion  | rycerz Francuskiej 

Legii Honorowej

der Rückschlag  | porażka

der Ruhrpole, -n  | niemieckojęzyczny 

termin określający osiadłych  

w drugiej połowie XIX wieku  

w Zagłębiu Ruhry robotników 

polskiego pochodzenia

der Schlager  | pot. hit, przebój

der Schleimer, - [ˈʃlaɪmɐ]  | pej. 

obłudnik, hipokryta

der Schwerpunkt  | istota, główny nacisk

der Segmentbogen  | łuk odcinkowy

der Shoppingliebende, -n  | miłośnik 

zakupów

der Spätaussiedler, -  | emigrant 

pochodzenia niemieckiego przybyły 

do Niemiec z krajów Europy 

Wschodniej

der Staatsbürger, -  | obywatel

der Studienabschluss, ..e  | dyplom 

ukończenia studiów

der Studienaufenthalt  | pobyt na 

studiach

der Teebeutel  | torebka herbaty

der Texter  | autor tekstów 

reklamowych

der Türke, -n  | Turek

der Umweltschutz  | ochrona 

środowiska

der Veranstalter, -  | organizator

der Verbraucherschutz  | ochrona 

konsumentów

der Verlag, -e  | wydawnictwo

der Vertrag, ..e  | umowa

der Vertreter, -  | reprezentant, 

przedstawiciel

der Verwandte, -n  | krewny

der Vorfahre, -n  | przodek

der Vorteil, -e  | zaleta

der Wahlkreis  | okręg wyborczy

der Wegfall der Zölle  | zniesienie ceł

der Weltjugendtag  | Światowe Dni 

Młodzieży

der Weltmeister   | mistrz świata

der Werbespot  | spot reklamowy

der Werdegang  | przebieg kariery

der Wirtschaftsmigrant, -en  |  

migrant zarobkowy

der Zoll, ..e [tsɔl]  | cło

der Zusammenhalt  | więź, spójnia

der Zusammenhang  | związek

der Zweifel, -  | wątpliwość

FEMININUM

die Ablösesumme   | kwota transferu 

die Abschlussmesse, -n  | msza  

na zakończenie

die Amtszeit  | kadencja

die Ankunft  | przybycie

die Anrufung  | wezwanie

die Ansammlung wertvoller 

Kunstwerke  | zbiór cennych  

dzieł sztuki

die Anwesenheit von 

Migranten  | obecność migrantów

die Arbeitskräfte (Pl.)  | siła robocza

die Ausgaben (Pl.)   | wydatki

die Ausgangszahl  | wyjściowa liczba

die Auszeichnung, -en  | wyróżnienie

die Barmherzigkeit Gottes  | Boże 

Miłosierdzie

die Barockperle  | perła baroku

die Bedeutung  | znaczenie
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die Begegnung mit jdm.  | spotkanie 

z kimś

die Beichte, -n [ˈbaɪçtə]  | spowiedź

die Belagerung, -en  | oblężenie

die Bereitschaft zu etw.  | gotowość 

do czegoś

die Bergpredigt  | kazanie na górze

die Berücksichtigung  |  

uwzględnienie

die Beschäftigung, -en   | zajęcie

die Bestsellerlisten erobern   |  

zdobywać listy bestsellerów

die Betriebskantine, -n  | stołówka 

zakładowa

die Bevölkerungsgruppe, -n  |  

grupa ludności

die Bezeichnung, -en  | nazwa

die Beziehung, -en  | związek

die Bindung an jdn.  | przywiązanie 

do kogoś

die Botschaft  | ambasada

die Botschaft, -en  | przesłanie

die Bratwurst  | kiełbasa grillowa

die Brauerei, -en  | browar

die Briefmarke  | znaczek pocztowy

die Bühne  | scena

die Bundesregierung  | rząd federalny

die Currywurst  | grillowana, pieczona 

lub rzadziej gotowana kiełbasa 

wieprzowa posypana dużą ilością 

curry i polana sosem, którego bazą 

jest koncentrat pomidorowy

die Deutschstämmigkeit 

nachweisen  | udowodnić niemieckie 

pochodzenie

die Dienstleistung, -en  | usługa

die Diktatur, -en [dɪkta ˈtuːɐ̯]  |  

dyktatura

die Diskriminierung  | dyskryminacja

die Dose  | puszka

die Ehe, -n  | małżeństwo

die Eheleute (Pl.)  | małżonkowie

die Eheschließung  | zawarcie 

małżeństwa

die Eigenschaft, -en  | cecha, 

właściwość

die Einbeziehung  | włączenie, 

uwzględnienie

die Einführung von 

Schiedsgerichten  | wprowadzenie 

sądów polubownych

die Einwanderung [ˈaɪnvandərʊŋ]  |  

imigracja

die Erfindung, -en  | wynalazek

die Erholung  | wypoczynek

die Erkenntnis  | przekonanie

die Eröffnungsmesse  | msza 

otwierająca

die Erscheinung, -en  | zjawisko

die Feier, -n [ˈfaɪɐ]  | uroczystość

die Filtertüte  | filtr do kawy

die Flüchtlingskrise  | kryzys 

uchodźczy

die Folgen des 2. Weltkrieges  |  

skutki II wojny światowej

die Frauenfigur, -en  | postać kobiety

die Frontfrau  | wokalistka

die Gastfamilie, -n  | rodzina 

goszcząca przyjezdnych

die Gastfreundschaft  | gościnność

die Gebäudefassade, -n  | fasada 

budynku

die Geborgenheit  | bezpieczeństwo

die Gefahr  | zagrożenie

die Gefühllosigkeit  | nieczułość, 

obojętność

die Gegenwart  | teraźniejszość

die Gehorsamkeit  | posłuszeństwo

die Gelegenheit haben  | mieć okazję

die Gemeinschaftsunterkunft, ..e  |  

zakwaterowanie przeznaczone  

dla większej liczby osób

die Generation [genəraˈ tsio̯ ːn]  |  

pokolenie

die Gesamtfläche, -n  | całkowity 

obszar
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die Gesetzgebung  | ustawodawstwo

die Gestik [ˈgeːstɪk]  | gesty

die Grundlage  | podstawa

die Grundwerte  | fundamentalne 

wartości

die Haltung, -en  | zachowanie, 

postawa

die Handlung  | akcja

die Hauptmahlzeit  | główny posiłek

die Hautfarbe  | kolor skóry

die Heidelberger Schlossbeleuch-

tung  | podświetlenie zamku  

w Heidelbergu

die Heilige Schrift  | Pismo  

Święte

die Heiligen Drei Könige  | Trzej 

Królowie

die Heimat  | ojczyzna

die Herausforderung, -en  |  

wyzwanie

die Herkunft  | pochodzenie

die Hochphase der 

Industrialisierung  | szczytowa faza 

procesu industrializacji

die Imbissbude, -n  | budka z 

jedzeniem

die Industrie  | przemysł

die Innovationskraft   | siła innowacji

die Intransparenz  | brak 

przejrzystości

die Investitionssicherheit  |  

bezpieczeństwo inwestycyjne

die Jahrhundertflut  | powódź stulecia

die Kampfansage an etw.  |  

zapowiedź walki z czymś

die Kartoffelspalte, -n  | ćwiartka 

ziemniaka, ziemniaczana łódeczka

die Kennzeichnungspflicht  |  

obowiązek etykietowania/znakowania

die Kette  | łańcuch

die Kriminalität [kriminali ˈtɛːt]  |  

przestępczość

die Künderin  | głosicielka

die Kunsthofpassage, -n  | Pasaż 

Artystycznych Dziedzińców

die Landeshauptstadt  | stolica  

kraju związkowego

die Leidenschaft  | pasja

die Leser ins Mittelalter 

versetzen  | przenosić czytelników  

w czasy średniowiecza

die Lohnentwicklung, -en  | wzrost 

wynagrodzeń, dynamika płac

die Mauer, -n  | mur

die Mimik [ˈmiːmɪk]  | mimika

die Minderheit, -en  | mniejszość

die Mobilität  | mobilność

die Moschee, -n [mɔ ˈʃeː, Pl.: mɔ ˈʃeːən]  |  

meczet

die Multikulti-Ehe, -n  | małżeństwo 

wielokulturowe

die Multikulti-Gesellschaft  |  

społeczeństwo wielokulturowe

die Nachtruhe  | nocny spoczynek

die Nation  | naród

die Nationalität, -en [natsio̯nali ˈtɛːt]  |  

narodowość

die negativen Stereotypen abbauen  |  

likwidować negatywne stereotypy

die Note, -n  | ocena

die Öffentlichkeit  | opinia publiczna

die Öffnungszeiten  | godziny otwarcia

die Olympischen Sommerspiele  |  

letnie igrzyska olimpijskie

die Online-Ausgabe  | internetowe 

wydanie

die Orangerie, -n  | oranżeria

die Parallelgesellschaft, -en  |  

równoległe społeczeństwo

die Partnerwahl  | wybór partnera

die Persönlichkeit  | osobowość

die Pest  | dżuma

die Pfarrei, -en  | parafia

die Pferdezucht  | hodowla koni

die Plünderung, -en  | grabież

die Polin, -nen  | Polka

die Präsenz  | obecność

die Preissenkung, -en  | spadek cen

die Regie [re’ʒiː]  | reżyseria
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die Religions-zugehörigkeit  |  

przynależność religijna

die Rock-Band  | zespół rockowy

die Rolle der Hausfrau erfüllen  |  

spełniać rolę pani domu

die Rolle übernehmen  |  

przyjmować rolę

die Romanserie  | seria powieści

die Russische Föderation  |  

Federacja Rosyjska

die Sättigungsgrenze   | granica 

nasycenia

die Schadensersatzforderung, -en  |  

żądanie odszkodowawcze

die Schauspielerei  | aktorstwo

die Schinkenwurst, ..e  | kiełbasa 

szynkowa

die Schriftstellerin  | pisarka

die Schule abschließen  | ukończyć 

szkołę

die Schwäche [ˈʃvɛçə]  | słabość

die Seele  | dusza

die Sehenswürdigkeiten (Pl.)  |  

zabytki

die Selbstständigkeit  |  

niezależność

die Selbstver-wirklichung   |  

samorealizacja

die Sitte, -n [ˈzɪtə]  | obyczaj, zwyczaj

die Sojabohne, -n  | soja

die Sonderausstellung  | ekspozycja 

czasowa

die Souveränität  | suwerenność

die Sowjetunion  | hist. Związek 

Radziecki

die Spende, -n  | darowizna

die Sprachkenntnisse (Pl.)  |  

znajomość języka

die Sprachkenntnisse verbessern  |  

doskonalić umiejętności językowe

die Stabilität der Ehen  | stabilność 

małżeństw

die Transatlantische Handels-  

und Investitionspartnerschaft  |  

Transatlantyckie Partnerstwo  

w dziedzinie Handlu i Inwestycji

die Treue [ˈtrɔɪə]  | wierność

die Tschechoslowakei  | hist. 

Czechosłowacja

die Türkei  | Turcja

die überwiegende Mehrheit  |  

przeważająca większość

die Umgebung  | otoczenie

die Unterkunft  | zakwaterowanie

die Veranstaltung  | wydarzenie, 

uroczystość

die Verantwortung für etw. 

Übernehmen  | przejmować 

odpowiedzialność za coś

die Verbindung  | związek 

die Verfilmung  | ekranizacja

die Vergangenheit  | przeszłość

die Verhaltensweise, -n  | sposób 

postępowania

die Verhandlungen 

abschließen  | zakończyć negocjacje

die Verlässlichkeit  | niezawodność

die Vermarktung  | wprowadzenie  

na rynek

die Vermittlung  | pośrednictwo

die Verpackung  | opakowanie

die Verschmelzung  | stopienie się

die Vorliebe   | szczególne 

upodobanie, pasja

die Vorschrift, -en  | przepis

die Wärme  | ciepło

die Waschmaschine  | pralka

die Weltneuheit, -en  | światowa 

nowość

die Werbeagentur  | agencja reklamowa

die Wertschätzung  | szacunek

die Wettbewerbsgleichheit  | równe 

warunki konkurencji

die Wiedervereinigung  |  

zjednoczenie Niemiec 1990

die Willkommensfeier, -n  |  

uroczystość powitalna

die Zahncreme  | pasta do zębów

die Zeitebene, -n  | płaszczyzna 

czasowa
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die Zerstörung  | zniszczenie

die Zubereitung  | przygotowanie

die Zuckerrübe, -n  | burak cukrowy

die Zutaten  | składniki

die Zuwanderungsgruppe  |  

grupa imigrantów

die Zweisprachigkeit  |  

dwujęzyczność

E
ehemalig  | były, wcześniejszy

ehrlich gesagt…  | szczerze mówiąc…

ein autoritäres Erziehungsmodel  |  

autorytarny model wychowania

ein Patent anmelden  | zgłosić patent

ein Patent eintragen  | zarejestrować 

patent

ein Stück polnischer Identität 

zurückerobern  | odzyskać kawałek 

polskiej tożsamości

ein Wort ableiten  | tworzyć wyraz 

pochodny

eine Einschränkung verringern  |  

zmniejszyć ograniczenie

eine Entscheidung treffen  | podjąć 

decyzję

eine Figur verkörpern  | wcielać  

się w postać

eine gemeinsame Sprache 

finden  | znaleźć wspólny język

eine Handelsbarriere abbauen  |  

usunąć barierę handlową

eine literarische Gestalt verkörpern  |  

wcielić się w literacką postać

eine Personalunion begründen  |  

zawiązać unię personalną

einen Beirat ins Leben rufen  |  

powołać do życia radę

einen Entschluss fassen  |  

podjąć decyzję

einen Feiertag feiern  | obchodzić 

święto

einen Film drehen  | nakręcić film

einen hohen Stellenwert haben  |  

mieć wysoki priorytet

einen Inhalt offenbaren  |  

ujawniać treść

einen Namen annehmen  |  

przyjmować imię

einen Vertrag abschließen  |  

zawrzeć traktat

einer Sache die Stirn bieten  | stawić 

czoło czemuś

einer Sache gewidmet sein  | być 

poświęconym czemuś

einer Sache untergeordnet sein  |  

być podporządkowanym czemuś

Einsicht in die Dokumente nehmen  |  

mieć wgląd w dokumenty

eintreten  | następować, występować

einzigartig  | jedyny w swoim rodzaju

einzigartige Natur  | niezwykła 

przyroda

Einzug in die deutsche Kultur 

finden  | przeniknąć do niemieckiej 

kultury

empfehlenswert  | godny polecenia

entfallen  | odpaść

erfolgreich abgeschlossen  |  

ukończony z powodzeniem

erhaben  | wzniosły

erscheinen  | pojawiać/ukazywać się

erwachen  | obudzić się

es gibt einen großen Hype um etw.  |  

jest mnóstwo szumu wokół czegoś

es lohnt sich  | opłaca się

etw. abrunden  | dopełniać coś

etw. aneinander reihen  | ustawić coś 

w szeregu

etw. anerkennen  | uznać coś

etw. anstreben  | dążyć do czegoś

etw. aufbewahren  |  

przechowywać coś

etw. aufschreiben  | zapisywać coś

etw. beeinflussen  | mieć na coś 

wpływ

etw. begleiten  | towarzyszyć czemuś

etw. besingen  | opiewać/ 

wychwalać coś

etw. bestaunen  | podziwiać coś
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etw. einbringen  | wnosić coś

etw. einsehen  | przeglądać coś

etw. entdecken  | odkryć coś

etw. erfahren  | doświadczyć czegoś

etw. erfinden  | wynaleźć coś

etw. erforderlich machen  | wymagać 

czegoś

etw. erlangen  | osiągnąć coś, 

uzyskać coś

etw. erstreben  | dążyć do czegoś

etw. erwähnen  | wspominać/

wymieniać coś

etw. erwerben  | nabyć coś

etw. fein würfeln  | pokroić coś  

w drobną kostkę

etw. festlegen  | ustalać coś

etw. für ausgeschlossen 

halten  | uważać coś za wykluczone

etw. geheim halten  | trzymać  

coś w tajemnicy

etw. genießen  | delektować się czymś

etw. gestalten  | ułożyć coś

etw. herabsetzen  | obniżać coś

etw. herausgeben  | wydać coś

etw. im Kopf berechnen  | obliczyć 

coś w pamięci

etw. in die Wege leiten  | zainicjować 

coś

etw. in Erfahrung bringen  |  

dowiadywać się czegoś

etw. in Worte fassen  | wyrażać  

coś słowami

etw. ins Leben rufen  | powołać  

coś do życia

etw. ist aus der deutschen 

Snacklandschaft nicht mehr 

wegzudenken  |  

nie można sobie wyobrazić 

niemieckiej listy przekąsek bez 

czegoś

etw. ist nicht mehr 

wegzudenken  | coś stało się stałym 

elementem/częścią rzeczywistości

etw. nicht miterleben können  | nie 

doczekać się czegoś

etw. pflegen  | dbać o coś

etw. reiben [ˈraɪbən]  | zetrzeć coś

etw. schälen  | obrać coś

etw. Übereinstimmend 

zugeben  | przyznać coś zgodnie

etw. übersetzen  | przetłumaczyć coś

etw. umsetzen  | zrealizować coś

etw. untersuchen  | zbadać coś

etw. verknüpfen  | połączyć coś

etw. verleihen  | nadawać coś

etw. verraten  | zdradzić coś

etw. verspeisen  | lit. spożywać coś

etw. verursachen  | powodować coś

etw. verwerfen  | porzucić coś

etw. verzehren  | lit. spożywać coś

etw. wiederaufbauen  |  

odbudować coś

etw. zugestehen  | przyznawać coś

etw. zusammenfassen  |  

podsumować/streścić coś

europäische Gesellschaft  |  

społeczeństwo europejskie

F
facettenreich  | różnorodny

fachkundig  | kompetentny, znający 

się na rzeczy

fester Bestandteil  | integralna  

część

fester Bestandteil der 

Bevölkerung  | integralna cześć 

ludności

fettige Pommes  | tłuste frytki

fiktive Protagonistin  | fikcyjna 

bohaterka

flanieren  | spacerować,  

przechadzać się

Flüchtlinge aus Syrien aufnehmen  |  

przyjąć uchodźców z Syrii

folgen  | nastąpić, następować

folgendermaßen  | następująco

fordernd  | wymagający

Forschung und Entwick-

lung   | badania i rozwój 

friedlich  | pokojowy
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friedliches Zusammenleben  |  

pokojowe współżycie

fromm  | religijny, pobożny

fruchtbar  | owocny

fruchtig-würzige 

Tomatensoße  | owocowo-pikantny 

sos pomidorowy

für Beunruhigung sorgen  |  

wywoływać niepokój

fürsorglich  | opiekuńczy

G
gebräuchlich  | będący w użyciu

gegen jdn. vorgehen  | występować 

przeciwko komuś

gegenseitig  | wzajemny

geheim  | tajny, poufny

gelangweilt  | znudzony

gelöst  | swobodny

gelten als  | uchodzić/być  

uważanym za

gelungene Beziehung  | udany związek

gentechnisch veränderte 

Lebensmittel  | żywność 

modyfikowana genetycznie

genügend  | wystarczająco

gepflegt  | zadbany

geschäumte Eier  | ubite jajka

gesellschaftliche Gruppe  | grupa 

społeczna

gewalttätig  | brutalny

gewiss  | pewien

gezielt [gə ˈtsiːlt]  | celowy

glänzen [ˈglɛntsən]  | błyszczeć

glänzende Laufbahn  | błyskotliwa 

kariera 

gleichnamiges Lied  | piosenka  

pod tym samym tytułem

griechischer Abstammung  |  

greckiego pochodzenia

große Anerkennung finden  |  

spotkać się z dużym uznaniem

gut erzogen  | dobrze wychowany

H
heilig [ˈhaɪlɪç]  | święty

herrschen  | panować

hilfreich bei  | pomocny w/przy

hippe Kneipe  | modna knajpa

höheren Ansprüchen genügen  |  

sprostać wyższym wymaganiom

I
im Angesicht der bevorstehenden 

Niederlage  | w obliczu zbliżającej  

się porażki

im Fall von  | w przypadku

im Gegenteil  | przeciwnie

im Grunde genommen  | w gruncie 

rzeczy

im Prinzip  | w zasadzie

im Vordergrund stehen  | być na 

pierwszym planie

in Anbetracht einer Sache  | z uwagi 

na coś

in den allermeisten Fällen  |  

w większości przypadków

in der Kürze liegt die Würze   | krótko 

i zwięźle, krótko i na temat 

in der Tat  | rzeczywiście

in die Geschichte eingehen  |  

przejść do historii

in die Kinos kommen  | wchodzić  

do kin

in Erinnerung bleiben  | pozostawać 

w pamięci

in etw. geübt sein  | mieć w czymś 

wprawę

in Übersee  | za oceanem

international begehrt  | pożądany  

na arenie międzynarodowej

islamischer Verbad  | islamskie 

stowarzyszenie

J
jdm. Einblick in etw. gewähren  |  

umożliwić komuś wgląd w coś

jdm. eine Aufgabe zuweisen  |  

przydzielić komuś zadanie

jdm. erscheinen  | objawić się komuś
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jdm. etw. beibringen  | przekazać 

komuś coś, nauczyć kogoś czegoś

jdm. etw. erlauben  | pozwolić  

komuś na coś

jdm. etw. gestatten  | pozwolić 

komuś na coś

jdm. etw. überreichen  | wręczać  

coś komuś

jdm. geläufig sein [gə ˈlɔɪfɪç]  | być 

komuś znanym

jdm. zu etw. verhelfen  | dopomóc 

komuś w czymś

jdm. Zugang zu etw. gewähren  |  

zapewnić komuś dostęp do czegoś

jdm. zum Opfer fallen  | padać ofiarą 

kogoś

jdn. als gelassen empfinden  |  

uważać kogoś za zrównoważonego, 

spokojnego

jdn. als unemanzipiert betrachten  |  

uważać kogoś za 

niewyemancypowanego

jdn. angehen  | obchodzić kogoś

jdn. ansprechen  | podobać się komuś

jdn. anwerben  | werbować kogoś

jdn. auf etw. aufmerksam machen  |  

zwracać komuś uwagę na coś

jdn. beherbergen  | przenocować kogoś

jdn. belächeln  | podśmiewać  

się z kogoś

jdn. bewirten  | ugaszczać kogoś

jdn. ehren  | uhonorować kogoś

jdn. erziehen  | wychowywać kogoś

jdn. für etw. begeistern  | zachwycić 

kogoś czymś

jdn. mit etw. belohnen  | nagrodzić 

kogoś czymś

jdn. mit offenen Armen empfangen  |  

przyjmować kogoś z otwartymi 

ramionami

jdn. mit Preisen überhäufen  |  

zasypywać kogoś nagrodami

jdn. mitreißen  | „porwać” kogoś, 

wzbudzić w kimś entuzjazm

jdn. umsorgen  | troszczyć się/dbać 

o kogoś

jdn. verfolgen  | prześladować

jdn. verunsichern  | wywoływać  

u kogoś niepokój 

die Werte der demokratischen 

Grundordnung achten  | szanować 

wartości demokratycznego porządku

jdn. verzaubern  | oczarowywać kogoś

jdn. vom Thron stoßen  |  

zdetronizować kogoś

jdn. wahrnehmen  | postrzegać kogoś

jdn. wiedergeben  | przedstawiać 

kogoś

jdn. zu etw. auserwählen  |  

powołać kogoś do czegoś

jdn. zwangseinquartieren  |  

zakwaterować kogoś  

z przymusu

K
kein Wunder  | nic dziwnego

keine Gefängnisstrafe mehr zu 

fürchten haben  | nie musieć  

się już obawiać kary więzienia

kinderlieb  | lubiący dzieci

klassische Frauenrolle  

einnehmen  | przyjąć klasyczną  

rolę kobiet

knapp  | ledwo

kulinarisches Angebot  

erweitern  | rozszerzyć ofertę 

kulinarną

kunstsinnig  | posiadający zmysł 

artystyczny

kurz darauf  | niedługo po tym

L
Land und Leute kennenlernen  |  

poznawać kraj i ludzi

lebensecht  | jak żywy

letzten Endes  | koniec końców

leugnen [ˈlɔɪgnən]  | przeczyć

limitierte Auflage  | nakład 

limitowany
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M
Mädchen für alles  | pot. dziewczyna 

do wszystkiego, przynieś-wynieś-

pozamiataj

mau   | słaby

mehrsprachiger Kindergarten  |  

wielojęzyczne przedszkole

Meißen  | geogr. Miśnia

meistgelesen  | najczęściej  

czytany

mit jdm. im Bunde sein  | być z kimś 

sprzymierzonym

mit Migrationshintergrund  |  

pochodzenia imigranckiego

N
nach wie vor  | nadal, w dalszym 

ciągu

nachgeborene Generation  | kolejne 

pokolenie

Neuseeland  | Nowa Zelandia

nicht umsonst  | nie bez powodu

nicht-staatlich  | pozarządowy

P
patriotische Pflicht  | patriotyczny 

obowiązek

piekfein [ˈpiːk ˈfaɪn]  | pot. elegancki

politische Verfolgung  | polityczne 

prześladowanie

preisgekrönt   | nagrodzony

prunkvoll  | wystawny

R
reiten  | jeździć konno

relevant  | istotny

riesige Anzahl  | olbrzymia liczba

S
sächsisch [ˈzɛksɪʃ]  | saksoński

Schadensersatzansprüche 

erheben  | wysuwać roszczenia 

odszkodowawcze

schauspielerische Leistung  |  

aktorskie osiagnięcie

scheitern  | nie udać się,  

nie powieść się

Schlagzeilen machen  | znajdować 

się na pierwszych stronach gazet

schlüssig  | spójny

schmackhaft  | smaczny

Schutz vor etw. suchen  | szukać 

schronienia przed czymś

seine Heimat verlieren  | stracić 

swoją ojczyznę

seit jeher  | od dawien dawna

seither [zaɪt ˈheːɐ̯]  | od tego czasu

selbstbewusst  | pewny siebie

sich an gesellschaftliche Normen 

halten  | trzymać się norm 

społecznych

sich an jdm. ein Beispiel nehmen  |  

brać sobie z kogoś przykład

sich auf eine Beziehung einlassen  |  

zaangażować się w związek

sich auf einfache Tätigkeiten 

beschränken  | ograniczać  

się do prostych czynności

sich auf etw. auswirken  |  

oddziaływać na coś, wpływać na coś

sich auf etw. berufen  | powoływać 

się na coś

sich auf etw. beschränken  |  

ograniczać się do czegoś

sich auf etw. beziehen  |  

nawiązywać do czegoś

sich auf etw. stützen [ˈʃtʏtsən]  |  

podpierać się czymś 

sich aufdrängen  | nasuwać się, 

cisnąć się

sich aus der Filmbranche 

zurückziehen  |  

wycofać się z branży filmowej

sich die deutsche Sprache 

aneignen  |  

przyswoić sobie język niemiecki
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sich durch Bescheidenheit 

auszeichnen  |  

wyróżniać się skromnością

sich einen reichen Ausländer angeln  |  

pot. złowić bogatego obcokrajowca

sich etw. zu Herzen nehmen  | wziąć 

sobie coś do serca

sich fortsetzen  | trwać, rozciągać się

sich großer Beliebtheit erfreuen  |  

cieszyć się dużą popularnością

sich großer Popularität erfreuen   |  

cieszyć się dużą popularnością

sich herausstellen  | okazywać się

sich in etw. auskennen  | znać  

się na czymś

sich in etw. verwandeln  |  

przeobrazić się w coś

sich irren  | mylić się, być w błędzie

sich um etw. streiten  | kłócić  

się o coś

sich verdoppeln  | podwoić się

sich verlieben  | zakochać się

sich versammeln  | zebrać/

zgromadzić się

sich von der besten Seite zeigen  |  

pokazać się z najlepszej strony

sich von etw. abwenden  | odwracać 

się od czegoś

sich zu jdm. hingezogen fühlen  |  

czuć pociąg do kogoś

sich zum Besseren ändern  |  

zmienić się na lepsze

Sie ist an der Reihe.  | Teraz jej kolej.

sinnvoll  | sensowny

slawisch  | słowiański

Sonderrechte fordern  | żądać 

specjalnych praw

sozial  | społeczny

spürbar  | odczuwalny

staatliches Gericht  | sąd państwowy

ständig [ˈʃtɛndɪç]  | stale, ciągle

starke Wurzeln schlagen  |  

zapuszczać głębokie korzenie

steigen  | wzrastać

steinerne Kuppel  | kamienna  

kopuła

stereotyp  | stereotypowo

stolz auf sich sein  | być dumnym  

z siebie

streng geheim  | ściśle tajny

strömen  | napływać (tłum ludzi)

stundenweise  | na godziny

T
tatterig  | trzęsący się

todkrank  | śmiertelnie chory

traditionelle weibliche Werte 

beibehalten  | zachowywać 

tradycyjne kobiece wartości

turbulent  | burzliwy

Ü
übernehmen  | przejąć, przejmować

überprüfbar  | możliwy do 

zweryfikowania

übers ganze Land verteilt  |  

rozmieszczony po całym kraju

überwiegend  | przeważnie,  

w znacznej mierze

überzeugend  | przekonujący

U
ultimatives Mittel  | najwyższy/

ostateczny środek

um etw. ringen  | walczyć o coś

unabhängig  | niezależny

unbedeutend  | nieistotny

unberührt  | nienaruszony

ungewöhnlich  | niezwykły, 

nietypowy

unmittelbare Umgebung  |  

bezpośrednia okolica

unspielbare Rolle  | rola,  

której nie da się zagrać

unter anderen Lebensbedingungen 

aufwachsen  | dorastać w różnych 

warunkach życia

unter Berufung auf die 

Religionsfreiheit  | powołując  

się na wolność wyznania
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unter ständigem Rühren  |  

cały czas mieszając

unterhaltsam  | zabawny

unterrühren  | dodawać mieszając

urkundliche Erwähnung  | wzmianka 

w źródłach pisanych

ursprünglich  | pierwotny, początkowy

V
Venedig  | geogr. Wenecja

verboten  | zabroniony

verhältnismäßig  | stosunkowo

verheiratet  | żonaty, zamężna

verhext  | zaklęty, zaczarowany

(sich) verlangsamen  | spowalniać

verlassen  | opuścić

vermehrt  | w (coraz) większym 

stopniu, coraz częściej

vermeintlich [fɛɐ̯ ˈmaɪntlɪç]  |  

domniemany, rzekomy

verschwinden  | znikać

verstärkt  | nasilony, intensywny, 

wzmożony

versterben  | umrzeć

verweilen  | przebywać

viel Aufwand betreiben  | poświęcić 

wiele wysiłku

vielerorts  | w wielu miejscach

vielfältig geprägte 

Gesellschaft  | różnorodnie 

ukształtowane społeczeństwo

volkstümlich [ˈfɔlkstyːmlɪç]  | ludowy

vollsynthetisches 

Feinwaschmittel  | w pełni 

syntetyczny, delikatny środek piorący

vom guten Willen 

abhängen  | zależeć od dobrej woli

von Dauer geprägt 

sein  | charakteryzować się 

trwałością

von etw. abhängen  | zależeć od 

czegoś

von etw. begeistert sein  | być 

zachwyconym czymś

von etw. überzeugt sein  | być 

przekonanym o czymś

von vorn anfangen  | zaczynać  

od początku

vor der Kamera stehen  | stać przed 

kamerą

vor der Tür stehen  | być tuż, tuż

vor Unterdrückung fliehen  | uciec 

przed represjami/uciskiem

vorkommen  | zdarzać się

Vorurteile abbauen  | zwalczać 

uprzedzenia

W
wandelbarer Schauspieler  | aktor 

potrafiący wcielić się w każdą rolę 

weiterziehen  | ruszać dalej

weitgehend  | w dużej mierze,  

w znacznym stopniu

weltweit Maßstäbe setzen  | służyć 

za przykład w świecie, stworzyć 

nowe globalne standardy/kryteria

werkseigene Fleischerei [flaɪʃəˈraɪ]  |  

przyzakładowa rzeźnia

wesentlichen Teil zu etw. beitragen  |  

przyczynić się do czegoś w dużym 

stopniu

wie folgt  | następująco

wirtschaftlicher Aufschwung  |  

ożywienie gospodarcze

wirtschaftlicher Niedergang  |  

upadek gospodarczy

wörtliche Abschrift  | dosłowny odpis

wundervolle Landschaft  | wspaniały 

krajobraz

Z
zauberhaftes Wesen  | urocza/

czarująca istota

Zeit widmen  | poświęcić czas

zerfallen  | rozpadać się

zittern  | drżeć
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zu einem Buch greifen  | skorzystać  

z jakiejś książki

zu einer Reise aufbrechen  |  

wyruszać w podróż

zu etw. beitragen  | przyczynić  

się do czegoś

zu Unrecht  | niesłusznie

zugänglich  | przystępny

zugleich  | jednocześnie

zum FC Bayern wechseln   | przejść 

do FC Bayern

zum selben Kulturkreis gehören  |  

należeć do tego samego kręgu 

kulturowego

zum Teufel!  | do licha!, do diabła!

zumeist  | przeważnie

zunehmen  | wzrastać

zurechtkommen  | radzić sobie

zweifellos  | bez wątpienia


