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A
Abemacht! | Zgoda!

aber keine Sorge | ale bez obaw

abgefahren schmecken | bosko 

smakować

abgehen | pot. dziać się

absehbar | dający się przewidzieć 

absetzen | odwoływać 

abwechslungsreich | zróżnicowany, 

urozmaicony

affengeil | pot. bombowy

All dies hängt damit zusammen, dass |  

To wszystko ma związek z tym, że... 

alle Kräfte aufbieten | dokładać 

wszelkich starań 

allgegenwärtig | wszechobecny 

alljährlich | corocznie 

als etw. gelten | uchodzić za coś 

als größtes Volksfest der Welt 

gelten | uchodzić za największą 

uroczystość ludową na świecie 

als Schutzpatron aller Handwerker 

gelten | uchodzić za patrona 

wszystkich rzemieślników 

als staatlich geprüfte Reinigungskraft |  

sprzątacz (czyściciel) z państwowymi 

uprawnieniami 

als steif, mürrisch und kleinlich 

gelten | uchodzić za sztywnego, 

mrukliwego i ograniczonego 

Altes Rathaus | Stary Ratusz 

am Ball bleiben | trzymać rękę na 

pulsie

am stärksten umkämpfter Markt |  

najbardziej konkurencyjny rynek 

am Westufer | na zachodnim brzegu 

amüsant [amyˈzant] | śmieszny

an den Einzug Jesu in Jerusalem 

erinnern | przypominać o wjeździe 

Jezusa do Jerozolimy

an den Osterfeiertagen verzehrt 

werden | być spożywanym podczas 

Świąt Wielkanocnych 

an der Spitze liegen | być w czołówce 

an die Tür klopfen | pukać do drzwi

an etw. leiden | cierpieć na coś 

an etw. schuld sein | być czemuś 

winnym

an etw. teilnehmen | brać w czymś 

udział 

anprobieren | przymierzać

Aprilscherze (Pl.) | prima aprilis 

auf dem wirtschaftlichen Gebiet |  

na polu gospodarczym 

auf dem wissenschaftlichen Gebiet |  

na polu naukowym 

auf der Suche nach etw. sein |  

szukać czegoś

auf die amerikanischen 

Studentenbewegungen 

zurückzuführen sein | brać swój 

początek w amerykańskich ruchach 

studenckich 

auf ein befettetes Backblech 

legen | wyłożyć na natłuszczoną 

blachę do pieczenia 

auf eine Idee kommen | wpaść  

na pomysł 

auf etw. abfahren | pot. być czymś 

zafascynowanym

auf etw. setzen | stawiać na coś 

auf etw. stolz sein | być dumnym 

z czegoś 

auf etw. stoßen | natknąć się na coś 

auf etw. verzichten | rezygnować 

z czegoś

auf etw. zurückzuführen sein |  

sprowadzać się do czegoś, brać  

swój początek w czymś

auf fruchtbaren Boden treffen |  

trafić na podatny grunt 

auf jdn./etw. anspielen | robić  

aluzję do kogoś/czegoś 

auf Schritt und Tritt begegnen |  

pot. spotykać na każdym kroku 

aufbrezeln | pot. odstawić się

aufgehen lassen | pozostawić  

do wyrośnięcia 
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aufpeppen | pot. uatrakcyjnić coś 

auftreten | występować

aus bleiben | zostawać wyłączonym

aus dem Häuschen sein | pot. szaleć 

z radości

aus dem Nichts | znienacka 

aus Hefeteig zubereitetes Gebäck |  

wypiek wykonywany z ciasta 

drożdżowego 

aus jds. Feder | spod czyjegoś pióra

ausbilden | kształcić 

ausgebaut | rozbudowany 

ausgefallen | niezwykły, dziwaczny, 

ekstrawagancki 

außerhalb | poza

außerirdischer Begleiter |  

pozaziemski towarzysz 

Ä
äußerst kostspielig | nadzwyczaj 

kosztowny 

B
bar bezahlen | płacić gotówką

beachtenswert | godny uwagi 

begeistert | zachwycony 

bei den Eltern einziehen |  

wprowadzić się do rodziców 

bei jdm. gut ankommen | robić  

na kimś wrażenie

bei Kämpfen | w czasie walk 

bejahen [bəˈjaːən] | odpowiadać 

twierdząco 

bekömmlich [bəˈkœmlɪç] | zdrowy, 

lekkostrawny 

belohnen | wynagradzać 

berücksichtigen | uwzględniać 

berufstätig sein | być aktywnym 

zawodowo

besichtigen | zwiedzać 

bewundern | podziwiać 

blam | pot. obciachowy

Bleib locker! | pot. Wyluzuj!

Blut und Wasser schwitzen | pot. 

umierać ze strachu

BMW (Bayerische Motoren Werke) |  

bawarski koncern motoryzacyjny, 

który od roku 1916 produkuje 

samochody osobowe, motory,  

silniki oraz skutery 

buchstäblich [ˈbuːxʃtɛːplɪç] | dosłownie

D
damals | wówczas 

damit ist es aber nicht getan |  

na tym jednak nie koniec 

Dampfl | płynne ciasto składające  

się m.in. z drożdży

den Eindruck haben | mieć wrażenie 

den Sprung in die Top 100 schaffen |  

pot. zdołać wskoczyć do topowej setki

den ständigen Fortschritt und 

Wandel als Selbstverständlichkeit 

verstehen | rozumieć nieustanny 

postęp i zmianę jako oczywistość

dicke Party | pot. gruba impreza

diesbezüglich | w związku z tym 

dreischiffig | trzynawowy 

Du kannst mich am Arsch lecken! |  

wulg. Możesz mnie pocałować gdzieś!

Du kannst mir gestohlen bleiben! |  

pot. Nie chcę mieć z tobą nic 

wspólnego!

Du Warmduscher! | pot. Ty leszczu!

durch die Straßen flanieren |  

przechadzać się ulicami

durch die Straßen skaten | pot. 

jeździć ulicami (na deskorolce)

durchführen | przeprowadzać 

durchkneten | zagniatać, wyrabiać 

durchschnittlich | przeciętnie

NEUTRUM

das aktuelle Geschehen | aktualne 

wydarzenia 

das Album | płyta

das Austellungereignis, -se |  

wydarzenie wystawiennicze 

das Bauwerk | budowla 

das Bayrisch | dialekt bawarski 
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das Bekenntnisbuch | książka 

wyznaniowa 

das Bildungswesen | szkolnictwo 

das Blut | krew 

das Boot [boːt] | łódź 

das Bundesland | kraj związkowy

das Date | randka

das Desinfiezierungsmittel | środek 

dezynfekujący 

das Dirndl [ˈdɪrndəl] | ludowy strój 

bawarski składający się z koszuli, 

gorsetu, spódnicy i fartucha

das Einkaufszentrum | centrum 

handlowe

das Einzelappartement, -s |  

apartament jednoosobowy 

das Eisbein in Biersoße | golonka 

w sosie piwnym 

das Entsetzen | przerażenie 

das Erlebnis, -se | przeżycie 

das Essverhalten | zwyczaje 

żywieniowe

das Fachmagazin | specjalistyczne 

czasopismo 

das Fachwerkhaus, -häuser | dom 

szachulcowy 

das Gebäude [gəˈbɔɪdə] | budynek 

das Gericht, -e | potrawa

das Gleichgewicht | równowaga 

das Großunternehmen | duże 

przedsiębiorstwo 

das Heilmittel | środek leczniczy 

das Juwel [juˈveːl] | klejnot 

das Kirchenjahr | rok kościelny 

das Kleid, -er | sukienka

das Klischee [kliˈʃeː] | stereotyp 

das Kloster [ˈkloːstɐ] | klasztor 

das Konzentrationslager, - | obóz 

koncentracyjny 

das Kulturdenkmal, -äler | pomnik 

kultury 

das Land der Dichter und Denker |  

kraj poetów i myślicieli 

das Leiden | cierpienie 

das letzte Abendmahl | Ostatnia 

Wieczerza

das Mädel, -s [ˈmaːdəl] | pot. dziewczyna

das Maß [maːs] | umiar 

das Mittelalter | średniowiecze 

das Mittelalterfest | średniowieczne 

święto 

das Musikgeschäft | sklep muzyczny

das Netzwerk | sieć

das Niveau [niˈvoː] | poziom 

das Opfer, - | ofiara 

das Osterei | Jajko Wielkanocne

das Osterlamm | Baranek Wielkanocny

das Outfit | strój 

das Pferd, -e | koń

das Picknickkörbchen | koszyczek 

piknikowy 

das Rockkonzert | koncert rockowy

das Runterrutschen | ześlizgiwanie się

das Schicksal [ˈʃɪkzaːl] | los 

das Schlagwort | hasło, slogan 

das Schnäppchen, - | pot. promocja, 

okazyjny towar

das Schweigen | milczenie 

das Schwert [ʃveːɐ̯t] | miecz

das Schwesterchen | siostrzyczka

das Siegerpodest | podium 

das Spielzeugmuseum | muzeum 

zabawek 

das Steckenpferd | pot. konik, hobby

das Steinhaus, -häuser | dom 

z kamienia

das Studierendenwerk | dział spraw 

studenckich 

das Ticket, -s | bilet

das Triduum Sacrum | Triduum 

Paschalne

das Tutorial, -s | samouczek 

das Versicherungsunternehmen |  

przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe 

das Volk [fɔlk] | lud 

das Vorbild | wzór, przykład

das Vorhaben | zamiar

das Wahrzeichen | symbol, znak 

rozpoznawczy
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das Wissen erwerben | zdobywać 

wiedzę 

das wissenschaftliche Angebot 

erweitern | poszerzać naukową 

ofertę 

das Würzen der Speisen |  

przyprawianie potraw 

das Zöpfchen,- | warkoczyk 

(das) Ostern [ˈoːstɐn] | Wielkanoc 

(das) Pfingsten [ˈpfɪŋstən] | Zielone 

Świątki

MASKULINUM

der Abendmahlsgottesdienst |  

nabożeństwo Ostatniej Wieczerzy 

der Andersdenkende, -n | myślący 

inaczej 

der Anhänger, - | zwolennik

der Anziehungspunkt | atrakcja 

der Aprilscherz [aˈpʀɪlˌʃɛʁʦ] | żart 

primaaprilisowy 

der Aschermittwoch | Środa 

Popielcowa

der Aufenthalt | pobyt 

der Backofen | piekarnik 

der Backsteinbau | budowla ceglana 

Der Bart ist ab! | Dosyć tego!

der Begründer der Quantenphysik |  

twórca fizyki kwantowej 

der Blutdruckwert, -e | wartość 

ciśnienia krwi 

der Bluthochdruck | nadciśnienie 

tętnicze 

der Brauch, Bräuche [braʊx] | obyczaj 

der Bummel [ˈbʊməl] |  przechadzka

der Bundesbürger, - | obywatel 

Republiki Federalnej Niemiec 

der Buschfunk [bʊʃfʊŋk] | pot. plotka

der Chinesische Turm | Chińska Wieża

der Durchbruch | przełom 

der durchschnittliche Mensch |  

przeciętny człowiek 

der Durchschnittsbürger, - |  

przeciętny obywatel 

der Ehrentag | dzień upamiętniający 

kogoś

der Einfluss auf | wpływ na 

der Einkaufswagen | wózek na zakupy

der Einwanderer, - | imigrant 

der Einwohner, - | mieszkaniec

der Entwurf, Entwürfe | projekt 

der Erfinder | wynalazca 

der Erfindergeist | pomysłowość

der Erschlagene, -n | zabity 

der Erzbischof [ˈɛrtsˈbɪʃɔf] | arcybiskup

der Fan | pot. fan

der Fischbrunnen | Fontanna Rybna 

der Forscher, - | badacz

der Frühlingsvollmond | pełnia 

wiosenna

der Fußballbegeisterte, -n | osoba 

pasjonująca się piłką nożną  

der Fußballtrick, -s | sztuczka piłkarska

der Geistliche, -n | duchowny 

der Gerstensaft | piwo 

der Gottesdienst, -e | nabożeństwo 

der Griff | uchwyt, rączka 

der Grund zum Stolz | powód do dumy

der Gründonnerstag | Wielki Czwartek

der Hammer [ˈhamɐ] | pot. bomba

der Henkel | uchwyt 

der Herzinfarkt, -e | zawał serca 

der Herzog [ˈhɛrtsoːk] | książę 

der Hintern [ˈhɪntɐn] | pot. tyłek 

der Hof, Höfe | dziedziniec 

der Holzsammelplatz | miejsce, 

w którym składuje się drewno 

der Holzweg | leśna droga (do 

wywożenia drewna z lasu) 

der Hubschrauber | helikopter 

der Hype | slang. szum wokół 

czegoś, moda na coś, ogromna 

popularność, furora 

der Innenraum | wnętrze budynku 

der irischen Kultur gewidmet sein |  

być poświęconym irlandzkiej kulturze 

der Irrtum | błąd, pomyłka 

der Jesuitenorden | zakon Jezuitów 
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der Jünger, - [ˈjʏŋɐ] | uczeń Chrystusa 

der Karfreitag | Wielki Piątek

der Karsamstag | Wielka Sobota

der König [ˈkøːnɪç] | król

der Kreuzweg | droga krzyżowa

der Krieg [kriːk] | wojna 

der Krieger | wojownik 

der Kurfürst [ˈkuːɐ̯- fʏrst] | książę elektor

der Landschaftsgarten, -gärten |  

ogród krajobrazowy 

der Lebensunterhalt | utrzymanie 

der Leichengeruch | zapach zwłok 

der Leidensweg | okres cierpienia

der Machthaber, - | władca

der Mais [maɪs] | kukurydza 

der Mangel an Bewerbern | niedobór 

kandydatów 

der Marienplatz | Plac Mariacki 

der Naturfreund, -e | miłośnik 

przyrody

der Nobelpreisträger, - | laureat 

Nagrody Nobla 

der Osterhase | Zając Wielkanocny 

der Ostermontag | Poniedziałek 

Wielkanocny 

der Ostersonntag | Wielka Niedziela

der Palmsonntag | Niedziela Palmowa

der Parkplatz | parking 

der Persönlichkeit bereichern |  

wzbogacać osobowość

der Pfalzgraf | palatyn 

der Plastikbehälter | plastikowy 

pojemnik

der Raumschiff-Absturz | rozbicie 

się statku kosmicznego 

der Reformationsgegner | przeciwnik 

reformacji 

der Rücken [ˈrʏkən] | plecy 

der Ruhm [ruːm] | sława 

der rundliche Beschlag | okrągłe 

okucie 

der Schild [ʃɪlt] | tarcza 

der Schlaganfall, -fälle | udar 

der Seilpark | park linowy

der Sinn für Humor | poczucie humoru

der Sinn | sens

der Sitz [zɪts] | siedziba 

der Skateboardpark [skejtbortpark] |  

park skateboardowy

der Song, -s | piosenka

der Spaziergang | spacer

der Spitzenreiter | lider

der Sportverein | klub sportowy 

der Staat, -en [ʃtaːt] | państwo 

der Stadtbewohner, - | mieszkaniec 

miasta 

der Stadtteil | dzielnica miasta 

der Straßencop | pot. gliniarz drogowy

der Studiengang, -gänge | kierunek 

studiów 

der Tatort, -e | miejsce zbrodni 

der Tatortreiniger | sprzątacz 

miejsca zbrodni

der Träger einer Halbglatze |  

właściciel łysiny na pół głowy 

der Trauergottesdienst, -e |  

nabożeństwo żałobne 

der Traumberuf | wymarzony zawód

der Traumort | wymarzone miejsce 

der Überlebende, -n | osoba ocalała 

der umweltbewusste Lebensstil |  

proekologiczny styl życia 

der Unterschied, -e | różnica

der Verlobte | narzeczony 

der Wandel | zmiana

der Wanderer | wędrowiec 

der Weihnachtsmarkt | jarmark 

Bożonarodzeniowy 

der wirtschaftliche Erfolg | sukces 

gospodarczy 

der Zusammenhang | związek 

der Zuschauer [ˈʦuːˌʃaʊ̯ɐ] | widz

(der) Fronleichnam | Boże Ciało

der/die Nachwuchsdarsteller/in 

[naːχvuːksdaːɐ̯ʃtɛlɐ] | młody/a aktor/ka

FEMININUM

die Abteilung | oddział 

die Achtung der Tradition | szacunek 

do tradycji 
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die Ansiedlung | osada 

die Assistenzärztin | lekarka 

asystentka 

die Auferstehung Jesu Christi feiern |  

świętować zmartwychwstanie 

Jezusa Chrystusa

die Auferstehung | zmartwychwstanie

die Auffassung | pogląd

die Ausbildung der zukünftigen 

Gesellschaftseliten | kształcenie 

przyszłych elit społeczeństwa 

die Bedrohung | zagrożenie

die Beförderung | awans 

die Begebenheit, -en | wydarzenie 

die Begegnung | spotkanie 

die Behörde, -n [bəˈhøːɐ̯də] | urząd

die Berufsaussichten (Pl.) |  

perspektywy zawodowe 

die Beschäftigung | zajęcie 

die Besichtigung | zwiedzanie 

die beste Lebensqualität” |  

„najlepsza jakość życia”

die Bildungseinrichtung, -en |  

uczelnia 

die Bundesagentur für Arbeit |  

Federalny Urząd Pracy 

die Buße [ˈbuːsə] | pokuta

die Clique [ˈklɪkə] | pot. paczka

die damaligen Veränderungen |  

ówczesne przemiany

die Damenband, -s | kobiecy zespół 

muzyczny 

die Demutstunde | lekcja pokory 

die Denkweise umstellen | zmienić 

sposób myślenia 

die deutschen Gaumen erreichen |  

podbić niemieckie podniebienia 

die Dönerbude [ˈdœnɛrbuːdə] |  

budka z kebabem

die ehrenamtliche Tätigkeit |  

zaangażowanie w działalność 

społeczną 

die einheimischen Spezialitäten |  

miejscowe specjały, przysmaki 

die Einheit von Lehre und Forschung |  

jedność nauczania i prowadzenia badań

die Einrichtung | instytucja 

die Einschaltquote, -n | oglądalność 

die Entscheidung liegt bei Ihnen |  

decyzja należy do Pana/Pani

die Entwicklungsorganisation |  

organizacja pomocy krajom 

rozwijającym się 

die Erkältung | przeziębienie

die Ermittlung | śledztwo 

die erste Geige spielen | pot. wieść 

prym 

die Essgewohnheiten (Pl.) |  

przyzwyczajenia żywieniowe

die Experimentierfreude | radość 

eksperymentowania

die Fakultät, -en [fakʊlˈtɛːt] | wydział 

die Fastenzeit | Wielki Post

die Fernsehserie | serial telewizyjny 

die Fete [ˈfɛːtə] | pot. impreza

die Finanztransaktionssteuer |  

podatek od transakcji finansowych 

die Folge | skutek

die Frauenkirche | Kościół Marii Panny

die Freizeitgestaltung | rekreacja, 

organizacja czasu wolnego

die Fülle [ˈfʏlə] | obfitość 

die Gegenreformation |  

kontrreformacja 

die Gelegenheit am Schopf fassen |  

pot. dorwać okazję, wykorzystać szansę

die Gelegenheit | okazja 

die Gelehrsamkeit | uczoność 

die Gleichberechtigung |  

równouprawnienie

die Glocke, -n [ˈglɔkə] | dzwon 

die Gottesmutter | Matka Boża 

die Grafschaft | hrabstwo 

die Grünanlage | tereny zielone 

die Grundschule, -n | szkoła 

podstawowa

die Gründung einer Familie |  

założenie rodziny

die Handlung | akcja 
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die Häufigkeit von Zitierungen |  

częstość cytowań 

die Hauptstadt | stolica

die Heavymetal-Band | zespół 

heavymetalowy

die Herausgabe | wydanie, 

opublikowanie 

die Herstellung | produkcja 

die heute geläufige Bedeutung |  

powszechnie znane dzisiaj znaczenie 

die Hinterbliebenen (Pl.) | rodzina 

zmarłego 

die Hirse | proso

die Hochburg des Calvinismus |  

ostoja kalwinizmu 

die Hochschulleitung | władze uczelni

die Hochzeit | wesele 

die Karwoche | Wielki Tydzień

die Karwoche einleiten | rozpoczynać 

Wielki Tydzień 

die Kathedralkirche | kościół 

katedralny 

die Ketzerei [kɛtsəˈraɪ] | herezja 

die Kinderbetreuung | opieka nad 

dziećmi 

die Kinderkrippe, -n | żłobek 

die Kita, -s | świetlica z całodzienną 

opieką 

die Konfession, -en | wyznanie 

die Köpfe der Gläubigen mit (der) 

Asche bestreuen | posypywać głowy 

wiernych popiołem 

die Kreuzigung | ukrzyżowanie

die Krippe, -n [ˈkrɪpə] | żłobek 

die Lebensarbeitszeit | wiek 

produkcyjny 

die Lehrmittel (Pl.) | pomoce naukowe

die Lungenentzündung | zapalenie płuc

die Maid [maɪt] | przest. dziewczę 

die Mammutproduktion, -en |  

superprodukcja 

die Massenveranstaltung | impreza 

masowa 

die Messe, -n | targi 

die Nachbarschaft | sąsiedztwo 

die Nase vorn haben | pot. przodować

die Neuordnung | reorganizacja

die Niederlage, -n | klęska 

die Osternacht | Wielkanoc

die Palmweihe | poświęcenie palm 

die Parkanlage, -n | zespół parkowy 

die Passionszeit | czas Wielkiego 

Postu (u protestantów) 

die Persönlichkeit, -en | osobistość 

die Pflichtlektüre | lektura 

obowiązkowa

die Platte [ˈplatə] | płyta 

die Pommes [ˈpɔməs] (Pl.) | frytki

die problemorientierten 

Lösungsansätze (Pl.) | teorie 

dotyczące rozwiązania problemu

die Qual, -en [kvaːl] | męka 

die Qualität der Forschung und 

Lehre | jakość badań i nauczania 

Die Redensart stimmt aus dem  

frühen Mittelalter. | To powiedzenie  

pochodzi  z wczesnego średniowiecza.

die Redensart | zwrot językowy 

die Reformfreude | chęć do 

przeprowadzania reform 

die Rockkapelle, -n | kapela rockowa

die Sau rauslassen | pot. dać czadu

die Schattenseite | ciemna strona, 

wada 

die Schlagzeile, -n | nagłówek

die Schneise, -n [ˈʃnaɪzə] | dukt 

die Schüssel [ˈʃʏsəl] | miseczka

die Sehenswürdigkeit, -en | zabytek 

die Selbstwahrnehmung |  

postrzeganie samego siebie 

die sensible Künstlerin | wrażliwa 

artystka 

die Spaltung | rozłam 

die Spardose | skarbonka 

die Speisesegnung |  

błogosławieństwo pokarmów 

die Sprichwörtersammlung | zbiór 

przysłów 
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die Spuren der begangenen 

Verbrechen entfernen | usuwać 

ślady popełnionych zbrodni 

die Stadtverwaltung | władze miasta 

die steigende Lebenserwartung |  

wzrastająca przewidywana długość 

życia 

die Tagesbetreuung, -en | dzienna 

opieka nad dziećmi 

die Touristen in jeder Hinsicht 

beeindrucken | zachwycać turystów 

pod każdym względem 

die Tüchtigkeit | zaradnosć 

die Übertreibung | przesada 

die Umkleidekabine | przebieralnia

die Umwelt | środowisko 

die Uni [uːni] | pot. uniwerek 

die Unmenge | mnóstwo 

die Unterbringung | zakwaterowanie 

die Unterkunft, -künfte |  

zakwaterowanie 

die Unterstützung | wsparcie 

die unvergesslichen Erlebnisse  |  

niezapomniane przeżycia 

die Vergangenheit | przeszłość 

die Vergänglichkeit | przemijalność 

die Verschmelzung, -en | stopienie się

die Vertretung | przedstawicielstwo 

die Vielfalt [ˈfiːlfalt] | różnorodność 

die Volkstracht | strój ludowy 

die Vorliebe für etw. | upodobanie  

do czegoś 

die Vorstellung | wyobraźnia 

die Vorstellungskraft | wyobraźnia 

die Welle | fala

die Weltoffenheit | otwartość na świat

die WG (Wohngemeinschaft), -s |  

mieszkanie wynajmowane przez 

kilka osób 

Die Wurzeln dieses Gerichtes liegen 

in... | Korzenie tej potrawy sięgają...

die Zeitspanne | przedział czasu 

die Zukunftsfrage, -n | kwestia 

przyszłościowa 

die Zusammenstellung | zestawienie 

(die) Christi Himmelfahrt |  

Wniebowstąpienie Pańskie

(die) gute medizinische Betreuung |  

dobra opieka medyczna

E
ein außergewöhnliches Prinzip |  

nadzwyczajna zasada 

ein großer Flop | pot. wielka klapa

ein kostengünstiges Semesterticket 

für die Nutzung aller Verkehrslinien |  

korzystny cenowo bilet semestralny 

na wszystkie linie miejskiej komunikacji

ein Kreuz in die Mitte einritzen |  

wyryć krzyżyk pośrodku 

ein Problem lösen | rozwiązać problem

ein Segen für die Gesundheit |  

błogosławieństwo dla zdrowia 

ein stereotypes und beschränktes 

Denken | stereotypowe i ograniczone 

myślenie

ein unvergessliches Abenteuer |  

niezapomniana przygoda 

eine allseitige Bildung der Studenten 

voraussetzen | mieć w założeniu 

wszechstronny rozwój studentów 

eine ausgezeichnete Gelegenheit zu 

etw. | znakomita okazja do czegoś 

eine der forschungsstärksten 

Universitäten | jeden z najlepszych 

uniwersytetów pod względem 

przeprowadzania badań naukowych 

eine Freundschaft 

eingehen | zawierać przyjaźń 

eine große Leistung 

vollbringen | dokonać czegoś 

wielkiego, dokonać dużego wyczynu

eine hervorstehende Leistung |  

znaczne, imponujące osiągnięcie 

eine privilegierte 

Gelehrteneinrichtung | uprzywile- 

jowana instytucja uczonych 

eine Unmenge von etw. | cała masa 

czegoś 

(eine) Krawallbrause trinken gehen |  

pot. iść na piwo
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einen Bammel haben | pot. mieć 

pietra przed czymś

einen Bärenhunger haben | pot. móc 

zjeść konia z kopytami

einen enormen Einfluss auf etw. 

haben | mieć na coś ogromny wpływ

einen guten Ruf erwerben |  

zdobywać dobrą reputację 

einen höheren Stellenwert 

einräumen | nadawać większe 

znaczenie

einen internationalen Rang haben |  

mieć międzynarodowe znaczenie 

einen Korb bekommen | dostać kosza

einen Schwatz halten | pot. 

prowadzić pagaduszki

einen Teig kneten | ugnieść ciasto 

einer Sache gerecht werden |  

sprostać czemuś 

einer Sache keine Grenzen setzen |  

nie stawiać czemuś żadnych ograniczeń

eingerichtet | urządzony 

einsieben | przesypać przez sito 

Einverstanden! | Zgoda!

einzigartig | jedyny w swoim rodzaju 

empfehlenswert | godny polecenia

enormer Widerstand | ogromny opór 

entdecken | odkrywać 

entwickelt | rozwinięty 

erfüllen | spełniać 

erheblich [ɛɐ̯ˈheːplɪç] | znacznie

erklären | wyjaśniać 

erleben | przeżyć, doświadczyć

erobern | zdobywać 

erreichen | osiągnąć 

errichten | wznosić 

erwähnenswert | godny wzmianki 

erwähnt | wspomniany 

es geht bergab | pot. sprawa ma się 

coraz gorzej 

Es klingt wenigstens sonderbar… |  

To brzmi co najmniej dziwnie…

es mag unwahrscheinlich klingen |  

może to brzmieć nieprawdopodobnie 

es sei dir gegönnt! | niech ci będzie!

es steht dir gut | dobrze ci leży

es stellt sich die Frage | nasuwa się 

pytanie 

etw. ablösen [apløːzən] | zastąpić coś

etw. ahnen | domyślać się czegoś

etw. als „Wohlstandskrankheit” 

bezeichnen | określać coś jako 

„chorobę dobrobytu” 

etw. als Buckel bezeichnen |  

określać coś jako garb, wypukłość 

etw. als Hindernis beim Lernen 

betrachten | postrzegać coś jako 

przeszkodę w uczeniu się 

etw. an etw. befestigen |  

przymocować coś do czegoś

etw. aufnehmen | nagrywać coś 

etw. beobachten | obserwować coś

etw. einsehen | pojmować coś, 

zrozumieć coś

etw. feststellen | stwierdzać coś 

etw. hört sich gut an | coś brzmi 

dobrze

etw. im Unterricht einsetzen |  

zastosować coś na lekcji

etw. ins Leben rufen | wprowadzić 

coś w życie 

etw. ins Netz stellen | umieszczać 

coś w Internecie 

etw. ist kulinarisch aus Deutschland 

nicht mehr wegzudenken | nie 

móc sobie wyobrazić kulinarów 

niemieckich bez czegoś 

etw. ist nur bedingt möglich | coś 

jest tylko warunkowo możliwe 

etw. ist üblich | coś jest ogólnie 

przyjęte/jest zwyczajem 

etw. keimfrei machen |  

dezynfekować coś 

etw. lässt nicht lange auf sich 

warten | coś nie kazało długo  

na siebie czekać

etw. literarisch belegen |  

udokumentować coś literacko 

etw. loswerden | pozbyć się czegoś 
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etw. nach links und rechts schieben |  

przesuwać coś w lewo i w prawo 

etw. nachvollziehen | rozumieć coś 

etw. reinigen | czyścić coś 

etw. übernehmen | przejmować coś

etw. umsetzen | realizować coś 

etw. veröffentlichen | opublikować coś

etw. werben | promować coś 

etw. zu etw. küren | wybrać coś na coś

etw. zu Unterhaltungszwecken 

gebrauchen | używać czegoś do 

celów rozrywkowych 

etwas Abgefahrenes | pot. coś 

odjazdowego

evangelisch-augsburgische Kirche |  

Kościół ewangelicko-augsburski

F
fächerübergreifend |  

interdyscyplinarny 

fad [faːt] | mdły, bez smaku 

falsche Vorstellungen und 

Assoziationen | fałszywe 

wyobrażenia i skojarzenia 

fasten | pościć 

fehlgehen | pomylić się 

feiern gehen | iść świętować, 

organizować imprezę/wypad dokądś 

fleißig | pilny, pracowity 

Freiheit in Forschung und Lehre |  

wolność w prowadzeniu badań 

i nauczaniu

freiwilliger Helfer | wolontariusz 

Friaul | wł. Friuli (region położony 

w północno-wschodnich Włoszech) 

führen [ˈfyːrən] | prowadzić 

führen | prowadzić 

für etw. Aufwand betreiben |  

poświęcać czemuś wiele wysiłku 

G
ganz im Gegenteil | wręcz przeciwnie 

geil [gaɪl] | pot. odjazdowy

gelingen | udawać się, powieść się 

gesetzlich frei sein | być ustawowo 

wolnym 

gewöhnlich | zwyczajny, typowy

glaubwürdig | wiarygodny 

gleichnamig [ˈglaɪçnaːmɪç] | pod tym 

samym tytułem 

gleichstellen | zrównać 

gründlich | gruntownie, porządnie 

gut aufgehoben sein | być w dobrych 

rękach 

gute Filme und witzige 

Fernsehserien drehen | kręcić  

dobre filmy i śmieszne seriale 

gutherzig | dobroduszny

H
hart gekochte Eier (Pl.) | jajka na twardo

herkömmlich | tradycyjny 

herumschlendern | łazić

herunterrutschen | osuwać się 

herzhaft | pikantnie

heutzutage | w dzisiejszych czasach, 

obecnie 

hinnehmen | zgodzić się 

hinsichtlich „Employability” |  

odnośnie zatrudnialności 

hold | przest. nadobny, miły 

I
Ich muss jetzt leider los. | Niestety 

muszę teraz iść.

im Allgemeinen | ogólnie rzecz biorąc

im Expertenblick | w oczach eksperta

im Gegensatz zu etw. |  

w przeciwieństwie do czegoś 

im Irrtum sein | być w błędzie 

im Kern | w istocie 

im Laufe der Zeit | z biegiem czasu 

im Schnitt | przeciętnie 

implizieren [ɪmpliˈtsiːrən] | implikować 

in den Vordergrund rücken |  

wysuwać się na pierwszy plan 



www.deutschaktuell.pl
81/2017

in den vorgeheizten Backofen 

stellen | wstawić do rozgrzanego 

wcześniej piekarnika

in der Altstadt | na starówce

in der Stadt hin und her laufen |  

krążyć po całym mieście

in die Musikszene zurückkommen |  

wracać na scenę muzyczną 

in jeder Hinsicht | pod każdym 

względem 

in Rente gehen | iść na emeryturę 

in Zusammenhang mit etw. stehen |  

mieć związek z czymś 

ins Koma fallen | zapaść w śpiączkę

international anerkannte Abschlüsse |  

dyplomy ukończenia studiów, które 

uznawane są na całym świecie 

Internationaler Frauentag |  

Międzynarodowy Dzień Kobiet

J
jdm. als Vorbild dienen | służyć 

komuś jako wzór 

jdm. einfallen | przychodzić  

komuś na myśl 

jdm. etw. einbringen | coś  

komuś przynosić 

jdm. etw. erleichtern | ułatwiać 

komuś coś 

jdm. etw. gleich tun | naśladować 

kogoś 

jdm. etw. verleihen | przyznawać  

coś komuś

jdm. per SMS Bescheid geben | dać 

komuś znać przez sms-a

jdm. zu etw. raten | radzić komuś coś

jdm./einer Sache gleichen | być  

do kogoś/czegoś podobnym 

jdm./etw. die Stirn bieten | stawić 

czoła komuś/czemuś 

jdn. (he)reinlegen | nabierać kogoś 

jdn. an Land ziehen | pozyskać/

zdobyć kogoś dla siebie 

jdn. anbaggern [ˈanbagɐn] | pot. 

podrywać kogoś

jdn. austricksen | pot. wykiwać kogoś

jdn. begleiten | towarzyszyć komuś

jdn. erwischen | przyłapać kogoś 

jdn. in seinen Bann ziehen |  

zauroczyć kogoś 

jdn. mit einem digitalen Gerät 

ausstatten | wyposażyć kogoś 

w cyfrowe urządzenie

jdn. verfolgen | śledzić kogoś

jds. Herz erobern | zdobywać czyjeś 

serce 

jds.Herz in Wallung bringen |  

sprawiać, że czyjeś serce bije mocniej 

K
keine Grenzen kennen | nie znać granic

Keine Sorge! | Bez obaw!

keine Späne machen | pot. nie robić 

ceregieli 

keinen Bock auf etw. haben | pot. 

nie mieć na coś ochoty

keinen Grund zum Klagen haben |  

nie mieć powodu do narzekania 

keinen Halt nehmen | nie zwalniać 

klingen | brzmieć 

kosten | kosztować

kulturelle Einrichtungen (Pl.) |  

instytucje kulturalne 

kulturelle Ereignisse veranstalten |  

organizować kulturalne wydarzenia

L
lauern [ˈlaʊɐn] | pot. czaić się 

lediglich [ˈleːdɪklɪç] | zaledwie

leiden | cierpieć 

Lust auf etw. haben | mieć ochotę 

na coś 

Lust auf Unterhaltung im 

Familienkreis haben | mieć ochotę 

na rozrywkę w rodzinnym gronie

M
mangelhafte Ernährung in der Kindheit |  

niedożywienie  w dzieciństwie 

Maschinen entwerfen | projektować 

maszyny
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Mehrung und Verbreitung 

des Wissens | mnożenie 

i rozpowszechnianie wiedzy 

mit dem Zeitgeist gehen | iść 

z duchem czasu

mit etw. bestreichen | posypać czymś 

mit etw. geschmückt | ozdobiony czymś 

mit Inlinern trainieren | trenować 

jazdę na rolkach

mit jdm. Gespräche führen |  

prowadzić z kimś rozmowy 

mit Käse überbacken | zapiekany 

z serem 

mit leerem Magen | o pustym żołądku

mitgestalten | współtworzyć 

mitgliederstärkst | najsilniejszy pod 

względem składu drużyny 

Mitleid mit jdm. haben | współczuć 

komuś 

murmeln [ˈmʊrməln] | mamrotać

N
nach etw. streben | dążyć do czegoś

nach jds. Geschmack sein | być 

w czyimś guście

nachgeben | poddawać się

namhaft [ˈnaːmhaft] | znany 

nämlich [ˈnɛːmlɪç] | bowiem

Neues Rathaus | Nowy Ratusz 

nicht ganz bei Trost sein | pot. mieć 

poprzestawiane w głowie

Nicht unbedingt. | Niekoniecznie. 

Nichts dergleichen! | Nic podobnego!

O
offene und vorurteilsfreie Haltung 

gegenüber Menschen und Ideen |  

otwarta i pozbawiona uprzedzeń 

postawa wobec ludzi oraz idei 

Ö
öffentliche Studentenwohn-

heime | publiczne akademiki 

P
platzieren | umieszczać 

prägen [ˈprɛːgən] | kształtować

prestigeträchtig [prɛsˈtiːʒtrɛçtɪç] |  

nadający prestiż 

Probleme bereiten | przysparzać 

problemów

R
Rang belegen | zajmować  

miejsce 

rätselhaft | zagadkowy 

reinziehen | pot. wcinać

religiöse Gemeinden (Pl.) |  

wspólnoty religijne 

rund um die Uhr | pot. na okrągło

S
scharfe Gegenwartsanalyse | ostra 

analiza teraźniejszości 

scheinbar unlogische Verbindung |  

pozornie nielogiczne połączenie 

sein Bestes geben | dawać z siebie 

wszystko 

seine Aufgabe bestand darin | jego 

zadanie polegało na tym

seine Wurzeln in Bayern haben |  

mieć swoje korzenie w Bawarii 

seltsame Begegnungen (Pl.) |  

osobliwe spotkania 

Servus! [servus] | Cześć!

sich abspielen | rozgrywać się 

sich als besonders fruchtbar erweisen |  

okazać się być szczególnie owocnym 

sich als jd. verkleiden | przebierać 

się  za kogoś 

sich am Riemen reißen | wziąć się 

w garść

sich an die Spitze katapultieren |  

wynosić się na szczyt 

sich an etw. erfreuen | cieszyć się 

z czegoś 

sich an etw. gewöhnen |  

przyzwyczaić się do czegoś 

sich auf andere Bereiche erstrecken |  

obejmować także inne obszary

sich auf den Weg machen |  

wyruszać w drogę

sich auf eine Reise begeben |  

wyruszać w podróż 
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sich auf eine Zeitreise begeben |  

udać się w podróż w czasie 

sich auf etw. auswirken |  

oddziaływać na coś 

sich auf etw. verlassen | polegać  

na czymś, zdawać się na coś 

sich auf seinen Lorbeeren 

ausruhen | spoczywać na laurach 

sich ausbreiten | rozszerzać się 

sich bis zur Unkenntlichkeit verändern |  

zmienić się nie do poznania 

sich durch etw. auszeichnen |  

wyróżniać się czymś 

sich ein bisschen Mühe geben |  

zadać sobie trochę trudu 

sich einen Schnitzer leisten | pot. 

popełnić gafę

sich einer Sache rühmen | chwalić 

się czymś

sich einer Sache widmen | poświęcić 

się czemuś 

sich einer Sache widmen | zająć się 

czymś, poświęcić się czemuś 

sich etablieren | pot. zapuszczać 

korzenie 

sich etw. anschauen | obejrzeć  

sobie coś

sich etw. gönnen | nie żałować  

sobie czegoś

sich etw. hart erarbeiten | ciężko 

pracować na coś 

sich etw. leisten | pozwolić sobie  

na coś

sich festsetzen | pot. zagnieździć się 

sich für etw. entscheiden |  

decydować się na coś 

sich gegenseitig Halt geben |  

wspierać siebie nawzajem 

sich immer besserer Gesundheit 

erfreuen | cieszyć się coraz lepszym 

zdrowiem

sich in Acht nehmen | mieć się  

na baczności 

sich irren | mylić się 

sich mit etw. befriedigen |  

zadowolić się czymś

sich mit etw. beschäftigen |  

zajmować się czymś

sich mit etw. vertraut machen |  

zapoznać się z czymś

sich nach etw. richten | kierować  

się czymś 

sich täuschen lassen | dać się zwieść

sich über etw. beschweren |  

narzekać na coś

sich überraschen lassen |  

pozwolić się zaskoczyć 

sich um etw. keine Sorgen machen |  

nie przejmować się czymś 

sich um etw. kümmern | troszczyć 

się o coś

sich unterhalten | zabawić się 

sich verirren | zabłądzić 

sich verlesen | pomylić się przy czytaniu

sich vermischen | mieszać się

sich verwurzeln | zakorzeniać się, 

utrwalać się

sich von etw. bezaubern lassen |  

dać się czymś oczarować 

sich von jdm./etw. abwenden |  

odwracać się od kogoś/czegoś 

sich zu Tode langweilen | zanudzić 

się na śmierć 

sich zusammenraffen | pot. brać  

się w garść

simsen | pot. smsować

skurril [skʊˈriːl] | dziwaczny 

Sport treiben | uprawiać sport

staatlich | państwowy 

sterbend | umierając 

Stereotype abbauen | zwalczać 

stereotypy

stimmungsvoll | nastrojowy

T
Tag der Erde | Dzień Ziemi 

Teigtaschen mit verschiedenen 

Füllungen (Pl.) | pierogi z różnym 

nadzieniem 
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Träume verwirklichen | spełniać 

marzenia

Tschau! [tʃaʊ] | pot. Na razie!

U
u.v.a. (und viele andere) | i wiele innych

unerträglich | nieznośny 

ungeachtet ihrer Krankheiten 

und verschiedener persönlicher 

Schwierigkeiten | nie zważając 

na swoje choroby i różne osobiste 

trudności 

unter die Lupe nehmen | pot. brać 

pod lupę, przyglądać się

unter diesem Begriff versteht man |  

pod tym pojęciem rozumie się 

unter freiem Himmel | w plenerze

unterhaltsam | zabawny 

unvergessliche Abenteuer erleben |  

przeżywać niezapomniane przygody 

unzählig [ˈʊntsɛːlɪç] | niezliczony 

ursprünglich [ˈuːɐ̯ʃprʏŋlɪç] | pierwotnie

Ü
über ein besonderes Erfolgsrezept 

verfügen | dysponować szczególną 

receptą na sukces 

über Geschmack lässt sich nicht 

streiten | przysł. o gustach się nie 

dyskutuje

über Umwege | okrężną drogą 

überschwemmen [yːbɐˈʃvɛmən] |  

pot. zalewać 

übertrieben | przesadzony 

überwiegend | przeważający 

V
verboten | zabroniony

verdanken | zawdzięczać 

vereinfacht | uproszczony 

Vergiss es! | Zapomnij! 

verheiratet | zamężna/żonaty

verlegen | przenosić 

verlockend | kuszący 

verpönt [fɛɐ̯ˈpøːnt] | potępiany 

verrühren | wymieszać 

verschiedene Tricks üben | ćwiczyć 

różne triki

verschiedenen Erkrankungen 

ausgesetzt sein | być narażonym  

na różne choroby

versetzen [fɛɐ̯ˈzɛʦn̩] | przenosić 

vertilgen | pot. spałaszować

verzweifelt [fɛɐ̯ˈʦvaɪf̯ ̩ t] | zrozpaczony 

vielfältig [ˈfiːlfɛltɪç] | rozmaity, 

różnorodny

von alters her | od zawsze 

von Bedeutung | o znaczeniu 

von einem schlauen und klugen 

Drittklässler handeln | traktować 

o sprytnym i mądrym trzecioklasiście 

von etw. handeln | traktować o czymś

von etw. träumen | marzyć o czymś 

von Zweifeln geplagt werden | być 

dręczonym przez wątpliwości 

vor der Tür stehen | być tuż, tuż

vor etw. schützen | chronić przed 

czymś

vorschlagen | zaproponować

W
weihen [ˈvaɪən] | święcić 

weltweit | na całym świecie 

werktags | w dni powszednie 

wohlhabend | zamożny

Z
zeitintensiv | czasochłonny 

zerbröckeln [aɪnbrœkəln] | pokruszyć 

zu Ende gehen | zbliżać się ku końcowi

zu etw. führen | prowadzić do czegoś 

zu etw. gehören | należeć do czegoś

zu Freunden werden | zostać 

przyjaciółmi

zu Kugeln formen | uformować kulki 

zugedeckt stehen lassen | odstawić 

pod przykryciem 

zukunftsweisende Ideen |  

postępowe pomysły 

zum Vorbild nehmen | brać za wzór  

zumal [tsuˈmaːl] | zwłaszcza, że 

zunehmend | coraz bardziej 

zunichte machen | niweczyć 
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zur Auswahl stehen | być do wyboru 

zur Ehrung der Heiligen Jungfrau 

Maria | ku czci Najświętszej Maryi 

Panny 

zwischenmenschliche Beziehungen 

(Pl.) | relacje międzyludzkie


