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A
alle Vorschriften erfüllen | spełniać 

wszystkie przepisy

alles deutet darauf hin, dass... |  

wszystko wskazuje na to, że…

Alles hängt davon ab, ob... |  

Wszystko zależy od tego, czy...

alles Mögliche versuchen | próbować 

wszystkiego, co możliwe

allgemeine Schlüsse ziehen |  

wysnuwać ogólne wnioski

alljährlich | co roku

alltäglich | codzienny

Als Beleg dafür dient... | Jako dowód 

na to służy... 

als Bio-Nahrung gekennzeichnet |  

oznaczony jako żywność ekologiczna

als etw. fungieren | sprawować 

jakąś funkcję 

als Journalist tätig sein | pracować 

jako dziennikarz

altgediente Sportmarken | marki 

będące długo na rynku (pot.)

an Bedeutung verlieren | tracić  

na znaczeniu

an Bedeutung zunehmen |  

przybierać na znaczeniu

an etw. Interesse haben |  

interesować się czymś 

an etw. leiden | chorować na coś 

an Gutverdiener gerichtet |  

skierowany do osób dobrze 

zarabiających

an jdm. Gefallen finden | upodobać 

sobie kogoś

an Schreibworkshops teilnehmen |  

brać udział w warsztatach pisarskich 

anderenfalls | w przeciwnym razie

angeblich | rzekomo, podobno

angemessene Tierhaltung |  

odpowiedni chów zwierząt

anjochen | powiązać (pot.) 

anstrengend | męczący, wyczerpujący

anwesend sein | być obecnym 

Arbeit leisten | wykonywać pracę

ärmliche Verhältnisse | biedne, 

skromne warunki 

auf dem Holzweg sein | być  

w błędzie

auf den lokalen Bühnen tätig sein |  

być aktywnym na scenach lokalnych

auf der Internetseite vorbeischauen |  

zajrzeć na stronę internetową

auf die Herausforderungen des 

Berufslebens verzichten |  

zrezygnować z wyzwań życia 

zawodowego

auf die Idee kommen | wpaść  

na pomysł

auf eine attraktive Art und Weise |  

w atrakcyjny sposób

auf etw. achten | uważać na coś

auf etw. beruhen | być opartym  

na czymś

auf etw. hindeuten | wskazywać  

na coś 

auf etw. schließen | wnioskować coś 

na podstawie czegoś

auf etw. schwören | być mocno 

przekonanym do czegoś (pot.)

auf etw. vertrauen | mieć zaufanie 

do czegoś

auf etw. zugeschnitten sein |  

być dostosowanym/dopasowany  

do czegoś 

auf etw. zugreifen | mieć dostęp  

do czegoś

auf etw. zurückzuführen sein |  

uznawać coś za przyczynę 

auf internationaler Ebene |  

na arenie międzynarodowej

auf jdn. stoßen | natknąć się/

natrafić na kogoś

auf jdn./etw. stehen | szaleć na 

czyimś punkcie, na punkcie czegoś

Auf keinen Fall! | W żadnym wypadku!

auf vollen Touren | na pełnych 

obrotach
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aufgegebenes Gepäck | bagaż 

rejestrowany

auftreten | występować

aufwachsen | dorastać,  

wychowywać się

aufziehen | nadciągać

aus aller Herren Länder | ze 

wszystkich stron świata

aus dem Blickwinkel | z perspektywy

aus dem Boden sprießen |  

powstawać niczym grzyby  

po deszczu (pot.)

aus dem Nichts 

auftauchen | pojawiać się znikąd 

aus etw. bestehen | składać się z 

czegoś

aus kleinen Sternchen geformtes 

grünes Blatt | zielony liść złożony  

z małych gwiazdek

ausführlich | wyczerpujący 

ausländisch | zagraniczny

ausschlaggebend | decydujący

außerhalb (II) | poza

bäußerst | nad wyraz

B
beachtlich | znaczny

beängstigend | niepokojący, 

przerażający

bedenkenlos | bez namysłu, bez 

wahania 

bedeutsam | ważny, znaczący

beeindruckend | imponujący 

begabt | uzdolniony

begeistern | zachwycać

bei jdm. das Interesse an etw. 

wecken | wzbudzać w kimś 

zainteresowanie czymś 

bei jdm. eine große Begeisterung 

hervorrufen | wywołać u kogoś duży 

zachwyt

bei jdm. Verwunderung hervorrufen |  

wywołać u kogoś zdumienie

beinahe [ˈbaɪnaːə] | prawie

belegt | udokumentowany

bemerkenswert | zasługujące  

na uwagę 

beobachten | obserwować

bereisen | objeżdżać 

berufliche Nachteile befürchten |  

obawiać się niekorzystnych sytuacji 

zawodowych

berufstätig | pracujący zawodowo

beschränkt | ograniczony

bestenfalls | w najlepszym wypadku

bevorstehend | nadchodzący, 

zbliżający się

bewundernswert | godny podziwu

bewusste Entscheidung | świadoma 

decyzja

Bio-Standars entsprechen | być 

zgodnym z normami ekologicznymi

bis zum vollendeten 6. 

Lebensjahr | do ukończonego 6.  

roku życia 

blitzschnelle Karriereentwicklung |  

błyskawiczny rozwój kariery

boomen [ˈbuːmən] | pot. przeżywać 

boom

börsennotierte Unternehmen |  

firmy notowane na giełdzie

breitgefächert | szeroki, 

zróżnicowany

Bücher verschlingen | przen. 

pochłaniać książki

D
damit ist es nicht getan | na tym  

nie koniec

darüber hinaus | ponadto

derzeitig | obecny, aktualny 

deutlich zum Vorschein kommen |  

wyraźnie się uwidaczniać

dem Biergenuss gewidmet |  

poświęcony konsumpcji piwa

den Anforderungen gerecht werden |  

sprostać wymaganiom/żądaniom

den Beschluss fassen | podejmować 

decyzję 

den Einblick in die Politik bekommen |  

zyskać wgląd w politykę 
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den Hype um jdn./etw. verfolgen |  

śledzić szum wokół kogoś/czegoś

den Kalorienbedarf überschreiten |  

przekraczać zapotrzebowanie  

na kalorie

den Löwenanteil der Arbeit leisten |  

wykonywać lwią część pracy

den zweiten Platz der deutschen 

Charts belegen | zajmować drugie 

miejsce na niemieckiej liście 

przebojów

denkmalgeschützt | chroniony 

ustawą o ochronie zabytków

dunkle Wolken | ciemne chmury

NEUTRUM

das Abenteuer | przygoda

das Allheilmittel | panaceum, 

remedium

das Alltagsleben | życie codzienne

das Altbier | aromatyczne, ciemne 

piwo górnej fermentacji

das Alter | wiek

das Angebot ist breit | oferta jest 

szeroka

das Aufgabegepäck | bagaż 

rejestrowany

das Ausland, kein Pl. | zagranica

das Bauwerk | budowla

das Bedürfnis | potrzeba, pragnienie

das Bio-Fachgeschäft, -e |  

specjalistyczny sklep z ekożywnością

das boomende Geschäft | interes 

przeżywający rozkwit 

das Damwild | daniel(-e)

das Digitalzeitalter | era cyfrowa

das Doppelbett | podwójne łóżko

das Doppelzimmer | dwuosobowy 

pokój

das Dorf | wioska

das Drehbuch, ..er | scenariusz

das Duo | duet, para

das Einkaufsboulevard | bulwar 

zakupowy

das Einkaufshaus | centrum handlowe

das Endprodukt, -e | produkt końcowy

das Ereignis, -se | wydarzenie 

das Erfolgsrezept | przepis na sukces

das Erkennungszeichen, - | znak 

rozpoznawczy 

das facettenreiche Album |  

różnorodny album

das Fernweh, kein Pl. | tęsknota  

za dalekim światem 

das Feuerwerk | sztuczne ognie

das Fließband | taśma 

das Formular ausfüllen | wypełniać 

formularz

das Gartenschloss | pałac z tarasem 

ogrodowym

das Gedicht, -e | wiersz

das Geheimnis, -se | tajemnica, sekret

das Georgien | Gruzja 

das Geschäftsfeld | interes

das Getreideprodukt, -e | produkt 

zbożowy

das Gleis | tor

das Handeln | działanie 

das Handgepäck | bagaż podręczny

das Handy | telefon komórkowy

das Häppchen | zakąska 

das Hinterhaus | dom w podwórzu

das Hochpreisgeschäft | kosztowny 

sklep

Das kommt daher, dass… | To się 

bierze stąd, że…

das Körbchen, - | koszyczek

das Ladegerät | ładowarka 

das Luxusschaufenster | luksusowa 

wystawa pokazowa

das Messegelände, - | teren/obszar 

targów 

das Messegeschäft | biznes targowy

das Milchprodukt, -e | produkt mleczny

das Mitglied, -er | członek

das Mittelalter, kein Pl. | średniowiecze

das Monster, - | potwór, monstrum

das Muffelwild | muflon
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das Online-Liebesabenteuer |  

internetowa przygoda miłosna

das Opfer, - | ofiara

das Pendant, -s [pã̍dãː] | lit. odpowiednik

das Potenzial erkennen |  

rozpoznawać potencjał

das Prinzip | zasada

das Reh | sarna

das Reisebüro | biuro podróży

das Reiseziel | cel podróży

das Risiko verringern | zmniejszać 

ryzyko

das Röggelchen | pot. bułka żytnia

das Schnellzug | pociąg pospieszny

das Sechseck | sześciokąt

das Steckenpferd, -e | hobby, konik

das Theologiestudium abschließen |  

ukończyć studia teologiczne

das Übergewicht | nadwaga

das Übungssystem | system ćwiczeń

das Umdenken | zmiana toku myślenia

das Verfassen | pisanie (książek, 

artykułów)

das Vergnügen, kein Pl. | przyjemność

das Volksfest, -e | święto ludowe

das Vorderhaus | front domu

das wachsende Gesundheitsbe-

wusstsein | rosnąca świadomość na 

temat zdrowego stylu życia

das Wahrzeichen | symbol

das Werk, -e | dzieło 

das Wildschwein | dzik

das Wohnzimmer | pokój stołowy, 

salon

das Wundermittel | cudowny środek

das zulässige Gewicht | dozwolona 

waga

das Zweibettzimmer | pokój  

z dwoma łóżkami

das Zypern | Cypr

MASKULINUM

der Abflug | wylot 

der Absatzmarkt | rynek zbytu

der Altmeister | mistrz

der Anfang vom Ende | początek 

końca

der Anhänger | zwolennik 

der Anlass, Anlässe | okazja 

der Anschluss nach… | połączenie do…

der Ansporn zu | zachęta do 

der Anteil an | udział w 

der Apfelmus | mus jabłkowy

der Arbeitnehmer | pracownik

der Aufwand [ˈaˈfvant] | nakład, 

wydatek

der Ausschuss, Ausschüsse |  

komitet/komisja

der Aussteller, - | wystawca

der Austritt | wystąpienie, wyjście

der Automobilbauer, - |  konstruktor 

samochodów

der Autoverleih | wypożyczalnia 

samochodów jdm. einen 

angenehmen Aufenthalt 

der Backfisch | pieczona ryba

der Bahnsteig | peron 

der Banken- und Börsenplatz |  

miejsce banków i giełdy

der Bauer von nebenan | okoliczny 

rolnik

der Baustein, -e | komponent,  

część składowa

der Begriff, -e | pojęcie

der Besuch | wizyta, odwiedziny

der Beweis [bə̍vaɪs] | dowód 

der Bewohner, - | mieszkaniec

der Bio-Anhänger, - | ekozwolennik 

der Bücherfreund, -e | bibliofil 

der Bürger, - | obywatel 

der Check-in | odprawa (na lotnisku)

der Check-out | wymeldowanie  

(w hotelu)

der Denker, - | myśliciel

der Dichter, - | poeta

der Durchbruch | przełom

der Ehrengast, Ehrengäste | gość 

honorowy

der Eindruck | wrażenie

der Einheimische | miejscowy, tubylec
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der Einkaufswagen | wózek na zakupy

der Einkommensverlust, -e | strata 

w dochodach

der Einstieg ins Berufsleben |  

wejście w życie zawodowe

der Elternteil | rodzic

der Erwachsene, -n | dorosły 

der Fahrkartenschalter | kasa biletowa

der Faktor, -en | czynnik

der Fensterplatz | miejsce przy oknie

der Fitnesshype | fitness uzyskający 

duży rozgłos 

der Flug | lot 

der Flughafen | lotnisko

der Flughafenmitarbeiter |  

pracownik lotniska

der Flugsteig | wyjście na lotnisku

der Flüssigkeitsbehälter, - |  

pojemnik z płynnymi substancjami

der Fotoapparat | aparat fotograficzny

der Frieden, kein Pl. | pokój, zgoda

der Gegensatz | przeciwieństwo

der Geldbeutel | portfel

der Geschmack | smak

der Gewichtsverlust | utrata wagi

der Gleichgesinnte, -n | partner  

o podobnych poglądach

der Globetrotter, - | podróżnik

der Großteil | większość

der Gürtel mit der Schnalle aus Metall |  

pasek do spodni z metalową klamrą

der halbe Weg zum Erfolg | połowa 

drogi do sukcesu

der Handelsweg, -e | droga 

handlowa, szlak handlowy

der Haushalt | gospodarstwo domowe

der innere Frieden | wewnętrzny 

spokój

der IT-Verband | zrzeszenie branży 

informatycznej

der Jeck | błazen karnawałowy

der Kran | dźwig

der Kunstbereich, -e | obszar, 

dziedzina sztuki

der Künstler | artysta

der Laie, -n | laik

der Lebensabschnitt, -e | okres życia

der Lebensbereich, -e | obszar/sfera 

życia

der Leckerbissen, - | smakołyk

der Leserausch | czytelniczy szał

der Literaturbegeisterte, -n |  

miłośnik literatury

der Live-Auftritt, -e | występ  

na żywo

der Mantel | płaszcz

der Marktplatz | rynek

der Mehrpreis | opłata dodatkowa

der Messeveranstalter, - |  

organizator targów

der Misserfolg, -e | fiasko, 

niepowodzenie

der Nährstoff- und Vitamingehalt |  

zawartość składników odżywczych  

i witamin

der Nährwert, -e | wartość odżywcza

der Nationalfeiertag, - e | święto 

narodowe

der Neugierige, -n | ciekawska osoba

der Nutzer, - | użytkownik

der Preisunterschied | różnica cenowa

der Rechner | komputer

der Reibekuchen | ucierane ciasto

der Reiseanbieter, - | osoba/firma 

oferująca podróże 

der Reiseproviant | prowiant

der Release | wypuszczenie

der Rothirsch | jeleń szlachetny

der Sauerbraten | pieczeń wołowa  

w marynacie

der Schlager | pot. przebój

der Schnittpunkt, -e | skrzyżowanie, 

punkt przecięcia

der Schriftsteller | pisarz

der Schwachsinn | bzdury, głupota

der Schwerpunkt | punkt ciężkości

der Shoppingbegeisterte, -en |  

entuzjasta zakupów 
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der Sicherheitsdurchgang | bramka 

kontrolna 

der Sitz | siedziba

der Sommermonat | miesiąc letni

der Speisewagen | wagon 

restauracyjny

der Spielklassiker | klasyk wśród gier

der Sport-Track, -s | utwór 

stworzony pod sportową imprezę

der Stadtteil | dzielnica miasta

der Stressfaktor | czynnik stresogenny

der Teller | talerz

der Terminus, Termini | termin

der Thesenanschlag, 

-anschläge | przybicie tez

der Umsatz, ..e | obrót

der Untersuchungsbericht |  

sprawozdanie

der Ursprung | początek, pochodzenie

der Ursprungsgedanke | idea 

początkowa 

der Verbraucher | konsument

der Verleger, - |  wydawca

der verschwenderische Jüngling |  

rozrzutny młodzieniec

der Vertreter, - | przedstawiciel, 

reprezentant

der Vorteil | zaleta

der Weckruf | pobudka 

der Weltenbummler, - | obieżyświat

der Werbe- und Modestandort |  

siedziba agencji reklamowych i firm  

z branży odzieżowej

der Wissenschaftler, - | naukowiec

der Wohnort | miejsce zamieszkania

der Zeitfaktor | czynnik czasu

der Zollbeamter | celnik 

der Zugvogel | ptak wędrowny

der Zusammenhalt | więź

der Zusammenhang, ..e | związek, 

powiązanie

der Zuschauer, - | widz

der Zustand | sytuacja, warunki

der/das Wirrwarr [ˈvɪrvar] | bałagan, 

mętlik

FEMININUM

die Abenteuerlust, kein Pl. | żądza 

przygód 

die Abkoppelung | odczepienie, 

odłączenie

die Absicht bestimmen | określić 

zamiar

die Angelegenheit | sprawa

die Annahme, - | przyjęcie

die Anregung, -en | sugestia, 

inicjatywa 

die App, -s | pot. apka (aplikacja)

die Assoziation, -en | skojarzenie

die Atemtechnik, -en | technika 

oddechu 

die Aufgabe, -n | zadanie 

die Aufgabenteilung | podział zadań

die Aufschrift | napis

die Auseinandersetzung, -en |  

spór, dyskusja

die Auskunftsstelle | punkt 

informacyjny

die Aussichtsplattform, -en |  

taras widokowy

die Auszeichnung | wyróżnienie

die Autorenlesung | wieczór literacki, 

autorski

die Backwaren | pieczywo

die Befragung | badanie, ankieta

die Befürchtung | obawa

die Begabung, -en | talent

die Begeisterung | zachwyt 

die Benachrichtigung |  

powiadomienie

die Bereicherung, -en | wzbogacenie

die Beschäftigung | zajęcie 

die Beschreibung, -en | opis

die Besserung der Lage |  

polepszenie sytuacji

die Bestform | szczytowa forma

die Betreuungseinrichtung, -en |  

placówka opieki nad dziećmi
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die Bewährungsprobe | próba 

wytrzymałości

die Beziehung | związek

die Bildung, -en | kształcenie 

die Bio-Lebensmittel (Pl.) |  

ekożywność

die Blutwurst | kaszanka

die Bordkarte | karta pokładowa

die Brauerei, -en | browar

die Buchhandlung, -en | księgarnia

die Designerboutique | butik 

designerski

die Durchführung, -en | realizacja 

die Durchschlagskraft | siła przebicia

die Ehekrise, -n | kryzys małżeński

die Einheit zwischen Körper und 

Geist | jedność ciała i ducha 

die Einkaufsstraße, -n | ulica 

handlowa

die Einkommensverteilung |  

podział dochodu

die Einstellung, -en | nastawienie

die Eintrittskarte, -n | bilet wstępu

die Einwohnerzahl | liczba 

mieszkańców

die Elternzeit | urlop wychowawczy

die Empfangsdame | recepcjonistka 

die Entscheidung treffen |  

podejmować decyzję

die Entscheidung, -en | decyzja

die Entspannung | relaks, odprężenie

die Entwicklung, -en | rozwój 

die Erbsensuppe, -n | zupa grochowa

die Erholung, -en | relaks

die Erlaubnis | pozwolenie 

die Ermäßigung | zniżka

die erste Klasse | pierwsza klasa

die Fabel | bajka

die Fahrzeit | czas jazdy

die Fjördküste | wybrzeże fiordowe

die Flüssigkeit, -en | płyn

die Frage der Erwerbsfähigkeit |  

kwestia zdolności do pracy zarobkowej

die Fülle, kein Pl. | obfitość, mnogość

die Geburt | narodziny

die Gefahr der Enttäuschung |  

ryzyko rozczarowania

die Gefilde (Pl.) | okolice

die Gelegenheit nutzen |  skorzystać 

z okazji

die Gelehrtensprache, -n | język 

uczonych

die Generation, -en | pokolenie

die Gentechnik | inżynieria 

genetyczna

die Gepäckaufgabe | nadanie bagażu

die Gewissenserforschung, -en |  

rachunek sumienia

die Großstadt | duże miasto

die Grundschule, | szkoła podstawowa

die Heimatpfarrei | rodzinna parafia

die Herkunft | pochodzenie

die Hochzeitreise | podróż poślubna

die Hommage | hołd

die Hymne der Fußball-

Europameisterschaft | hymn 

mistrzostw Europy w piłce nożnej

die Ideen aus etw. schöpfen |  

czerpać skądś pomysły 

die industrielle Revolution |  

rewolucja przemysłowa

die innere Unruhe | wewnętrzny 

niepokój 

die Innerlichkeit, kein Pl. |  

duchowość, wnętrze człowieka

die Jahreszeit, -en | pora roku

die jüngsten Trends | najnowsze trendy

die jüngsten Trendsportarten |  

najnow-sze modne dyscypliny 

sportowe

die Kinderbetreuung | opieka nad 

dziećmi

die Kinderbetreuungsstätte, -n |  

placówka opieki nad dziećmi

die Kindheitserinnerung, -en |  

wspomnienie z dzieciństwa

die Kirchenspaltung, -en | rozłam  

w Kościele, schizma

die Kirmes | kiermasz, wesołe 

miasteczko
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die Kleidung | odzież 

die Kleinkunstbühne, -n | kabaret

die Klimagebühr | opłata klimatyczna

die knappe Mehrheit | znikoma 

większość

die Kneipenmeile, -n | skupisko 

restauracji, kawiarni i pubów

die Kommerzialisierung |  

komercjalizacja 

die Kreatur, -en | stworzenie, stworek

die Krippe [ˈkrɪpə] | żłobek

die Kultur- und Modemetropole, -n |  

metropolia kulturowa i modowa

die Kunstsammlung, -en | kolekcja 

dzieł sztuki

die Landeshauptstadt | stolica kraju 

związkowego

die Landwirtschaft | rolnictwo 

die Last-Minute-Reise | podróż  

w ramach oferty last minute

die Lebensart, -en | styl życia

die Lebensfreude, -n | radość życia

die Lebensmittelindustrie | przemysł 

spożywczy

die Lebensqualität | jakość życia 

die Lehrmittel für 

Religionsunterricht | pomoce 

naukowe na lekcje religii

die Leinwand, -wände | ekran

die Leseratte, -n | mól książkowy

die Lesung, -en | wieczór autorski

die Lounge, -s | salon, bar

die Masse, -n | masa

die Massenware | towar 

produkowany masowo

die Mehrheit | większość

die Menge, -n | ilość 

die Menschheit | ludzkość

die Messe, -n | targi

die Messegesellschaft, -en |  

przedsiębiorstwo zajmujące się 

organizacją i przeprowadzaniem targów

die Messegestaltung, -en |  

organizacja targów/nadawanie 

formy targom

die Messestadt | miasto targów

die Millionenhöhe | liczba sięgająca 

kilku millionów 

die mitgebrachten Waren |  

przyniesione towary

die Modeerscheinung, -en | | 

zjawisko modowe 

die Nachfrage | popyt

die Nachricht, -en | informacja, 

wiadomość

die Nase vorn haben | pot. być górą, 

mieć przewagę

die Neuausrichtung | zmiana kursu

die Neuerscheinung, -en | nowość 

wydawnicza

die Offenheit für die Kunst und für 

das Fremde | otwartość na sztukę  

i na to, co obce

die Ortschaft, -en | miejscowość 

die Pflichterfüllung, kein Pl. |  

spełnianie obowiązku

die Prämisse, -n [prɛ̍mɪsə] |  

przesłanka

die Predigt, -en [ˈpreːdɪçt] | kazanie

die Preisspanne, -n | rozpiętość cen

die Punkrockband | zespół 

punkrockowy

die Qualität | jakość

die Quote | udział procentowy

die Reisebüromitarbeiterin |  

pracownica biura podróży

die Reisetasche | torba podróżna

die Reizbarkeit | drażliwość

die religiöse Bindung | religijne 

powiązanie 

die Reservierung vornehmen |  

dokonać rezerwacji 

die Richtlinie, -n | dyrektywa, 

zarządzenie

die Schiene, -n | szyna

die Schlaflosigkeit | bezsenność 

die Schwierigkeit, -en | trudność 

die Sicht | widok

die Singlebörse, -n | portal randkowy 

dla singli
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die Sitznummer | numer siedzenia

die Sorge für etw. | troska o coś 

die spirituelle Erleuchtung |  

duchowa inspiracja, olśnienie 

die Spitzenqualität, -en | najwyższa 

jakość

die Steinzeit | epoka kamienna

die Strecke | odcinek 

die Studie ergab, dass… | badanie 

wykazało, że…

die Studie | badanie

die Tageskarte, -n | bilet jednodniowy

die Täterin, -nen | sprawczyni 

die Teilzeitstelle | praca w 

niepełnym wymiarze godzin

die Theke, -n | lada barowa

die Theresienwiese | nazwa placu 

w Monachium, na którym odbywają 

się różne uroczystości, przede 

wszystkim Oktoberfest 

die Titelseiten schmücken | być  

na pierwszych stronach

die Trendsportart, -en | dyscyplina 

sportu będąca na topie 

die Trink- und Esskultur | kultura 

gastronomiczna

die Übertreibung, -en | przesada

die Umfrage, -n | ankieta, sondaż

die unmittelbare Umgebung |  

bezpośrednie otoczenie

die Unterbringung | zakwaterowanie 

die Unterkunft, Unterkünfte |  

zakwaterowanie, nocleg

die Veränderung, -en | zmiana

die Verbreitung der Lehre |  

rozpowszechnienie nauki

die Vereinten Nationen (UN) |  

Organizacja Narodów Zjednoczonych 

die Vermutung wagen | śmieć 

przypuszczać

die Verpflegung | wyżywienie

die Verpflichtung, -en | obowiązek

die Verspannung, -en | napięcie 

mięśniowe

die Vervollkommnung, -en |  

udoskonalenie

die Vielfältigkeit, kein Pl. |  

różnorodność 

die virtuelle Jagd | wirtualne 

polowanie

die Vollpension | całodzienne 

utrzymanie

die vorgelegten Angebote |  

przedłożone oferty

die Vorschrift, -en | przepis

die Vorstellungskraft anregen und 

entwickeln | pobudzać i rozwijać 

wyobraźnię 

die Vorzüge | zalety

die Warenbörse, -n | giełda towarowa

die Weichenstellung, -en |  

wytyczenie kierunków

die Weltgeschichte, kein Pl. | historia 

świata 

die Wirklichkeit, -en | rzeczywistość

die Wirtschaft, -en | gospodarka

die Wunderheilung, -en |  

uzdrowienie

die Zielgruppe | grupa docelowa

E
effizient | wydajny 

ehrwürdig | szacowny

ein Abenteuer erleben | przeżyć 

przygodę

ein Date ausmachen | umówić  

się na randkę

ein Foto hochladen | załadować 

zdjęcie

ein großes Erlebnis | duże 

wydarzenie

ein hoffnungsvoller 

Einzelfall | odosobniony przypadek 

niosący nadzieję na przyszłość

ein Thema aufgreifen | podejmować 

tematy

ein Thema berühren | poruszać temat

ein Ziel anstreben | dążyć do 

osiągnięcia celu

eindeutig | jednoznaczny
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eine Arbeitszeitreduzierung fordern |  

żądać redukcji czasu pracy

eine Babypause einlegen | robić  

w przerwę w pracy związaną  

z urodzeniem dziecka

eine Familie gründen | założyć rodzinę

eine Frage der Zeit | kwestia czasu 

eine Gruppe von Messdienern leiten |  

kierować grupą ministrantów

eine Hürde nehmen | pokonać 

przeszkodę

eine Reservierung vornehmen |  

dokonać rezerwacji 

eine Studie durchführen |  

przeprowadzić badanie

eine Ware bestellen | zamówić towar

einem Wahn verfallen | ulec szałowi

einen positiven Einfluss auf jdn. haben |  

mieć na kogoś pozytywny wpływ

einen Stadtplan entwickeln |  

opracować przewodnik

einen Umsatz von …Euro 

erwirtschaften | osiągać obroty  

w wysokości … euro

einer Sache besondere Bedeutung 

zuschreiben | przypisywać czemuś 

szczególne znaczenie

einer Sache entsprechen |  

odpowiadać czemuś, być zgodnym  

z czymś 

einer Sache gedenken | składać 

czemuś hołd pamięci

einer Sache gewidmet | poświęcony/

zadedykowany czemuś 

einer Sache im Weg stehen | stać 

czemuś na przeszkodzie

eingebettet sein | być osadzonym

eingechecktes Gepäck | bagaż 

oddany do odprawy

einlaufen | wjeżdżać 

einmalige Wochenendausbildungen |  

jednorazowe szkolenia weekendowe 

einzelne Erscheinungen | pojedyncze 

zjawiska

empfehlenswert | godne polecenia

Ende gut, alles gut. | Wszystko 

dobre, co się dobrze kończy.

endgültig | ostatecznie

enorme Kosten für etw. tragen |  

ponosić za coś ogromne koszta

entlang des blutigen Pfad(e)s |  

krwawym szlakiem

entspannen | relaksować się

entspannende Musik | relaksująca 

muzyka

entspringen | wynikać, brać swój 

początek

entstehen | powstawać

erfolgreich | odnoszący sukcesy

erfrieren | zamarznąć

erhältlich sein | być dostępnym

erheblich | znacznie

erscheinen | pojawiać się 

erweitern | poszerzać 

Es fehlt an Transparenz. | Brakuje 

przejrzystości.

es lohnt sich | opłaca się 

es stellt sich die Frage | nasuwa się 

pytanie

es unterliegt keinem Zweifel, dass… |  

nie ulega wątpliwości, że…

etw.  herausfinden | stwierdzić coś

etw. ablegen | odkładać coś

etw. auf die Probe stellen |  

wystawiać na próbę

etw. aufgeben | nadawać coś

etw. auflisten | sporządzać listę 

czegoś 

etw. ausprobieren | wypróbować coś 

etw. ausstellen | wystawiać coś 

etw. ausziehen | zdejmować coś jdn. 

durch den Check-in

etw. beitragen | wnosić coś

etw. berücksichtigen | uwzględniać 

coś

etw. besichtigen | zwiedzać coś

etw. bestaunen | podziwiać coś

etw. bestellen | zamawiać coś 

etw. betreffen | dotyczyć czegoś 

etw. bevorzugen | woleć coś
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etw. buchen | (za)rezerwować coś

etw. durchblättern | przeglądać coś

etw. durchleuchten | prześwietlać coś

etw. erforschen | odkrywać coś

etw. erkennen | rozróżniać/

zauważać coś

etw. für richtig halten | uważać coś 

za słuszne

etw. gründen | zakładać coś 

etw. herausnehmen | wyjmować coś

etw. hervorheben | podkreślać coś

etw. in Betracht ziehen | brać coś 

pod uwagę

etw. in die Wege leiten | inicjować coś

etw. in Kauf nehmen | zaakceptować 

coś

etw. ins Leben rufen | powołać coś 

do życia 

etw. literweise trinken | pić coś litrami

etw. meiden | unikać czegoś

etw. mieten | wynajmować coś

etw. mit allen Sinnen kennen lernen |  

poznawać coś wszystkimi zmysłami

etw. mit an Bord nehmen | zabierać 

coś na pokład

etw. mit etw. gleichsetzen |  

utożsamiać coś z czymś

etw. mit jdm. teilen | dzielić się 

czymś z kimś

etw. miterleben | być świadkiem czegoś

etw. nicht ganz ernst nehmen | nie 

brać czegoś całkiem na serio 

etw. preisen [ˈpraɪzən] | wychwalać coś

etw. rechtfertigen | uzasadnić coś

etw. servieren | serwować coś

etw. spüren | odczuwać coś

etw. stillen | zaspokajać coś 

etw. überschreiten | przekraczać coś

etw. unterbrechen | przerwać coś

etw. veranstalten | organizować coś 

etw. veröffentlichen | opublikować coś

etw. verschweigen | przemilczeć coś 

etw. versprechen | obiecywać coś

etw. verteidigen | bronić czegoś

etw. vorschlagen | proponować coś

etw. widerlegen | obalać coś

etw. widerspiegeln | odzwierciedlać 

coś

etw. zu Ende bringen | dokończyć coś

etw. zukommen lassen | przysłać coś

etw. zum Ziel haben | mieć coś na 

celu

etw./jdn. als etw. bezeichnen |  

określać coś/kogoś jako...

etw./jdn. an etw. erkennen |  

rozpoznawać coś/kogoś po czymś 

exklusiv | ekskluzywny

F
falsch liegen | mylić się, być w błędzie

familienfreudig | prorodzinny

finanzielle Unterstützung vom  

Staat erhalten | otrzymać  

finansowe wsparcie od państwa

frei und unabhängig | wolny  

i niezależny

freien Eintritt haben | mieć  

darmowe wejście

für etw. sorgen | dbać o coś, 

przyczyniać się do czegoś 

für etw. sorgen | zapewniać coś

für etw. stehen | oznaczać coś

für etw. wie geschaffen sein | być 

stworzonym do czegoś

G
ganz gleich | wszystko jedno

ganzjährig | całoroczny

geduldig | cierpliwy

gegenwärtig | obecny 

Geld einsparen | zaoszczędzić 

pieniądze

gelten als | uchodzić/być 

uznawanym za

gemäß | zgodnie z

gemeinsam durchs Leben gehen |  

iść wspólnie przez życie

gemessen an | mierzone pod 

względem

gemütlich | wygodny
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„Generation Zukunft“ | „Pokolenie 

przyszłości“ (kategoria rozdawanej 

w Szwajcarii nagrody dla utalento-

wanych młodych ludzi, którzy mają  

szansę dokonania czegoś wartościo-

wego dla ojczyzny)

gesellschaftlich | społeczny

gesteigerte körperliche Fitness und 

Leistungsfähigkeit | podwyższona 

sprawność i kondycja fizyczna

gewiss | z pewnością 

gigantischen Erfolg feiern | cieszyć 

się ogromnym sukcesem

glaubwürdig | wiarygodny

gleichwertig | równowartościowy

gleichzeitig | jednocześnie, 

równocześnie

glücklicher Treffer | celny strzał, 

szczęśliwy traf

gravierend | znacznie 

grenzenloser Verzehr |  

nieograniczone spożycie

große Auswahl von fakultativen 

und lokalen Ausflügen | duży wybór 

fakultatywnych i lokalnych wycieczek 

große Hoffnungen auf jdn. setzen |  

pokładać w kimś duże nadzieje

grundsätzlich | w zasadzie

günstig | przystępny, korzystny

 

H
heikel | drażliwy, delikatny

herkömmlich | tradycyjny,  

konwencjonalny

herrschen | panować

herrschende Stereotype aufdecken |  

demaskować panujące stereotypy

hervorragend | wybitny, znakomity

hinreißend | porywający

hochbegabt | wybitnie uzdolniony

höherer Preis | wyższa cena

I
ideenreich | pomysłowy

im Auftrag des Bundesministeriums 

für Familie, Senioren, Frauen und 

Jugend | na zlecenie Federalnego 

Ministerstwa do Spraw Rodziny, 

Seniorów, Kobiet i Młodzieży

im besten Fall | w najlepszym 

przypadku

im deutschsprachigen Raum |  

w krajach niemieckojęzycznych

im Durchschnitt | średnio, przeciętnie

im Endeffekt | w rezultacie

im engeren Sinne | w ścisłym tego 

słowa znaczeniu

im ganzen deutschsprachigen Raum |  

na całym obszarze krajów 

niemieckojęzycznych

im Herzen Europas | w sercu Europy

im Hier und Jetzt leben | zyć tu  

i teraz

im Laufe der Zeit | z biegiem czasu

im siebten Himmel sein | być w 

siódmym niebie

im Vordergrund stehen | stać na  

pierwszym planie, być najważniejszym

im Zuge der Zeit | w przeciągu czasu 

immer ganz vorne landen | pot. 

znajdywać się na pierwszych 

miejsach 

immer wieder | wciąż, ciągle

imposante Entfaltung der Wirtschaft |  

imponujący rozwój gospodarki

in Bezug auf etw. | w odniesieniu  

do czegoś

in den Beruf zurückkehren | wracać 

do życia zawodowego

in einen Teilzeitjob 

zurückkehren | wracać do pracy  

w niepełnym wymiarze godzin

in etw. münden | prowadzić do 

czegoś, zaowocować czymś

in logistischer, technischer und 

architektonischer Hinsicht |  

pod względem logistycznym, 

technicznym i architektonicznym

in puncto | w kwestii, odnośnie do

in Schwung kommen | rozkręcać się 
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in Teilzeit arbeiten | pracować  

w niepełnym wymiarze godzin

in Zusammenarbeit (mit) | we 

współpracy (z)

inbegriffen | zawarty 

innovativ | innowacyjny

ins Schwanken geraten | zacząć się 

chwiać

inwieweit | jak dalece

… ist nicht zu unterschätzen… |  

nie można/wolno niedoceniać…

J
jahrhundertealt | wiekowy

jdm. bei etw. behilflich sein | pomóc 

komuś w czymś

jdm. bevorstehen | czekać kogoś 

jdm. den Preis überreichen | wręczyć 

komuś nagrodę

jdm. eine Auskunft geben | udzielać 

komuś informacji

jdm. etw. beibringen | nauczyć 

kogoś czegoś 

jdm. etw. erwidern | odrzec komuś coś

jdm. etw. zuschreiben | coś komuś 

przypisywać

jdm. sein Herz ausschütten |  

otworzyć przed kimś swoje serce

jdm. Vorwürfe machen | robić  

komuś wyrzuty

jdm. zuhören | przysłuchiwać się 

komuś

jdn.  über etw. auf dem Laufenden 

halten | informować kogoś o czymś 

na bieżąco  

jdn. abholen | odebrać kogoś

jdn. anstellen | zatrudniać kogoś 

jdn. aufwecken | budzić kogoś

jdn. beflügeln | uskrzydlać kogoś 

jdn. befragen | ankietować kogoś

jdn. beraten | doradzać komuś

jdn. in Entzücken versetzen |  

wprawiać kogoś w zachwyt

jdn. in Staunen versetzen | wprawić 

kogoś w zdumienie

jdn. mit etw. überraschen |  

zaskakiwać kogoś czymś 

jdn. mit etw. unterhalten | zabawiać 

kogoś czymś 

jdn. plagen | męczyć kogoś 

jdn. ruinieren | rujnować kogoś

jdn. schänden | gwałcić kogoś 

jdn. sexuell missbrauchen |  

wykorzystywać kogoś seksualnie

jdn. unterhalten | zabawiać kogoś 

jdn. zu etw. anlocken | przyciągać 

kogoś do czegoś 

jdn. zu etw. ermuntern | zachęcać 

kogoś do czegoś 

jdn. zum Katholizismus bekehren |  

nawracać kogoś na katolicyzm

jdn./etw. benötigen | potrzebować 

kogoś/czegoś

jmd. anziehen | przyciągać kogoś

K
kein Wunder | nic dziwnego

keine Angst | bez obaw

knapp | niecałe 

komfortabel | komfortowy

kostenfrei | bezpłatny

kostenpflichtig | płatny

künstlerische Bedürfnisse befriedigen |  

zaspokajać artystyczne potrzeby 

kurz und bündig | krótko i zwięźle

L
lassen | przepuszczać kogoś przez 

odprawę

Lügen entlarven [ɛnt̍larfən] |  

zdemaskować kłamstwa

Lust haben | mieć ochotę

M
melancholische Balladen |  

melancholijne ballady

mit angrenzendem Badezimmer |  

z własną/osobną łazienką

mit etw. belohnt werden | zostać 

czymś wynagrodzonym
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mit getrennten Betten |  

z oddzielnymi łóżkami

mit jdm. die Ideen teilen | dzielić się 

z kimś pomysłami 

mit Meerblick | z widokiem na morze

mittelalterlich | średniowieczny 

Muster vorstellen | prezentować 

wzory/próbki

mutig [ˈmuːtɪç] | odważny

N
nämlich | bowiem 

nebeneinanderstehen | znajdować 

się obok siebie

nicht aus Deutschland 

stammen | nie pochodzić z Niemiec

Nicht ohne Grund | Nie bez powodu

nichts dergleichen! | nic z tych rzeczy!

O
oberflächlich | powierzchowny

Ode an die Freundschaft | oda do 

przyjaźni

oftmals | często

Orts- und Datumsangaben |  

informacje dotyczące miejsca  

i daty

P
partielle Übernahme der Aufgaben |  

częściowe przejęcie zadań

partytaugliche Ohrwürmer | melodia 

wpadająca w ucho, nadająca się na 

imprezy

peinlich | przykry

persönliche Angaben | dane osobowe

picknicken | urządzać piknik

polnische Wurzeln | polskie korzenie

preisgünstig | niedrogi 

Prost! | na zdrowie!

R
rapide | w szybkim tempie 

rasant ansteigen | szybko wzrastać 

relevant | istotny, ważny

rund um den Globus | na całym świecie

S
scharfe und gefährliche 

Gegenstände | ostre i niebezpieczne 

przedmioty

schlecht über etw. sprechen | źle 

mówić o czymś

schlummern | drzemać 

schöpferisch[ˈʃœpfərɪʃ] | twórczy

schrecklich | straszny

schwanken zwischen | wahać się 

pomiędzy

sehen und gesehen werden |  

widzieć i być widzianym

Sehenswürdigkeiten besichtigen |  

zwiedzać zabytki

sein Bestes geben | dawać z siebie 

wszystko

sein ganzes Leben lang | przez całe 

swoje życie

sein Profil erstellen | stworzyć swój 

profil

seit jeher | od dawien dawna

selbstverständlich | oczywiście 

separat [zepa̍raːt] | osobny, oddzielny

sexueller Missbrauch, -bräuche |  

wykorzystywanie seksualne

sich an alle Altersgruppen 

der Gesellschaft richten | być 

skierowanym do wszystkich grup 

wiekowych społeczeństwa

sich an jdn. richten | kierować  

się do kogoś

sich aneinanderreihen | sąsiadywać 

ze sobą

sich ansiedeln | umiejscawiać 

sich auf etw. beziehen | odnosić się 

do czegoś

sich auf seinen Lorbeeren 

ausruhen | spocząć na laurach

sich belaufen auf | wynosić

sich beruhigen | uspokajać się

sich dem Schreiben widmen |  

poświęcić się pisaniu

sich den Überblick über etw. verschaf-

fen | zyskiwać orientację w czymś 
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sich die Mühe geben | zadawać 

sobie trud

sich durch etwas auszeichnen |  

wyróżniać się czymś 

sich einer Herausforderung stellen |  

stawić czoła wyzwaniu 

sich einer Sache anpassen |  

dostosowywać się do czegoś

sich einer Sache bedienen |  

posługiwać się czymś 

sich einer Sache rühmen | chwalić 

się czymś 

sich etablieren | zapuszczać 

korzenie (w przenośni) 

sich etw. leisten | pozwolić sobie  

na coś 

sich etw. von etw. versprechen |  

obiecywać sobie coś po czymś 

sich etw. widmen | poświęcić się 

czemuś

sich etw. zum Ziel setzten | wziąć 

coś sobie za cel

sich großer Beliebtheit erfreuen |  

cieszyć się dużą popularnością 

sich mit dem Gedanken tragen |  

nosić się z myślą

sich mit etw. rühmen | szczycić  

się czymś

sich mit etw. versöhnen | pojednać 

się z czymś

sich mit etw. vertraut machen |  

zapoznawać/zaznajamiać się z czymś

sich mit jdm./etw. anfreunden |  

zaprzyjaźnić się z kimś/czymś

sich negativ auf etw. auswirken |  

wpływać negatywnie na coś

sich Sorgen machen | martwić się

sich strecken und beugen | rozciągać 

się i wyginać 

sich über etw. Gedanken machen |  

zastanawiać się nad czymś

sich um jdn. kümmern [ˈkʏmɐn] |  

troszczyć się o kogoś

sich versammeln | gromadzić/

zbierać się 

sich verziehen | rozchodzić się

sich von etw. lösen | uwolnić się  

od czegoś, pozbyć się czegoś 

sich von jdm./etw. unterscheiden |  

różnić się od kogoś/czegoś

sich zu einem Date verabreden |  

umówić się na randkę

sich zu Hause stärker einsetzen |  

bardziej się angażować w domu

simpel [ˈzɪmpəl] | prosty, łatwy

skurril | dziwaczny

soll heißen | co oznacza

sonderbar | dziwny

spürbar | wyraźny

staatlich | państwowy 

stattdessen | zamiast tego

stattfinden | odbywać się 

stimmen für | (za-)głosować

…Studien, die belegen… | …badania, 

które udowadniają…

T
tägliche Einkäufe | codzienne zakupy

tatsächlich | rzeczywiście, faktycznie

tief durchatmen | oddychać głęboko 

tief in die Tasche 

greifen | wykosztować się 

transparent | przejrzysty, jasny

Ü
über die Hälfte | ponad połowa

über etw. berichten | relacjonować coś

über Fachkenntnisse verfügen |  

posiadać specjalistyczne umiejętności

über Nacht berühmt werden | stać 

się sławnym przez jedną noc 

übernachten | przenocować 

überwachter Parkplatz | parking 

strzeżony

überwintern | zimować

üppig gefüllter Geldbeutel | pot. 

gruby portfel

U
um etw. buhlen | ubiegać się o coś

umsatzstark | mający duże zyski
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unabhängig davon, ob… |  

niezależnie od tego, czy…

unerlässlich | niezbędny 

ungeschminkt | bez upiększeń

ungläubig | niewierzący

universelle Werte vertreten |  

reprezentować uniwersalne wartości 

unnötig | niepotrzebnie

unter diesem Begriff versteht 

man | pod tym pojęciem rozumie się

untergebracht sein | być ulokowanym

V
verdrehter Turm | wykręcona wieża

vergleichen | porównywać

verlässliche Zahlen | miarodajne 

liczby

vermeintlich | rzekomo

vermuten | przypuszczać 

vertrauenswürdig | godny zaufania

verwunderlich | dziwny

vielseitig | różnorodny

vielversprechende Branche |  

prosperująca branża

voll im Trend liegen | być na czasie

voll und ganz zu etw. stehen |  

całkowicie coś popierać

von etw. träumen | marzyć o czymś 

von etw. überzeugt sein | być  

o czymś przekonanym

von Kindesbeinen an | od dziecka

voreilig | przedwczesny

vorübergehend | przemijający

W
weit gereist sein | wiele podróżować

weite Spanne [ˈʃpanə] | duża rozpiętość

weitläufig | rozległy

weltweit | na całym świecie 

wert sein | być wartym

wesentlich [ˈveːzəntlɪç] | istotny

Wie ist es also dazu gekommen, 

dass… | Jak więc doszło do tego, że…

wie warme Semmel 

weggehen | rozchodzić się jak 

świeże bułeczki

wiederum [ˈviːdərʊm] | natomiast

woanders | gdzie indziej

wortwörtlich | dosłownie

Wünsche erfüllen | spełniać marzenia

wünschen | życzyć komuś miłego 

pobytu

Z
zahlreichen Umfragen zufolge |  

według licznych sondaży

zeitgenössisch | współczesny

zeitlos | ponadczasowy

zu (den) Büchern greifen | sięgnąć  

po książki 

zu dem Schluss kommen | dochodzić 

do wniosku

zu etw. beitragen | przyczyniać się 

do czegoś 

zu etw. gelangen | dochodzić  

do czegoś 

zu etw. greifen | sięgać po coś

zu etw. wesentlich beitragen | przy-

czyniać się do czegoś w dużym stopniu

zu hoch ausfallen | okazać się zbyt 

wysokim

zu Recht | słusznie

zugegeben | trzeba przyznać 

zum einen, … zum anderen… | po 

pierwsze…, po drugie…

zum Gedenken an die 

Wiedervereinigung | ku czci 

ponownego zjednoczenia

zusammenpacken | pakować

zustande kommen | dojść do skutku

zuverlässig | niezawodny

zwei Fliegen mit einer Klappe 

schlagen | upiec dwie pieczenie  

na jednym ogniu

zweifellos | bez wątpienia


