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A
abschließen [ˈapˌʃliːsn̩] | ukończyć 

abstrakt | abstrakcyjny 

abwechslungsreich 

[ˈapvɛkslʊŋsˌʀaɪç̯] | urozmaicony 

als Beispiel dienen | służyć jako 

przykład  

als etw. fungieren | spełniać funkcję 

czegoś 

als etw. gelten | uchodzić za coś  

altern | starzeć się 

am Straßenfest teilnehmen | brać 

udział w festynie ulicznym 

an etw. arbeiten | pracować nad 

czymś

an etw. leiden | cierpieć na coś 

an Popularität gewinnen | zdobywać 

popularność

anfänglich | początkowo 

anfertigen | tworzyć 

angeblich | podobno

angesehen | ceniony, poważany 

anlocken | pot. przyciągać 

anreisen | przybyć

anschließend [ˈanˌʃliːsn̩t] | następnie

ansehen | postrzegać 

ansteigen | wzrastać

antreffen | napotkać

antreiben | napędzać

antun | wyrządzać 

assoziieren [asoʦiˈiːʀən] | kojarzyć 

auf Anhieb | od razu

auf dem Spiel stehen | pot. znaleźć 

się w stanie zagrożenia 

auf den Markt kommen | wejść  

na rynek

auf etw. aufmerksam 

machen | zwracać na coś uwagę 

auf etw. hinweisen | wskazywać  

na coś 

auf seine Rechnung kommen | być 

usatysfakcjonowanym

aufdrucken | nadrukować

aufkaufen | wykupić

aufregend | ekscytujący 

aufsteigen | awansować

aufwachsen [ˈaʊ̯fˌvaksn̩] | dorastać

aufweisen | wykazywać 

aufwendig | pracochłonny

aus etw. bestehen | składać się  

z czegoś

ausdrücken [ˈaʊ̯sˌdʀʏkn̩] | wyrażać

ausgeben | wydawać

ausgestorben 

[ˈaʊ̯sɡəˌʃtɔʁbn̩] | wymarły

ausleben | urzeczywistniać

ausschlaggebend | decydujący 

aussehen | wyglądać 

außer Acht lassen | pominąć

außerdem [ˈaʊ̯sɐdeːm] | ponadto, 

poza tym

außergewöhnlich 

[ˈaʊ̯sɐɡəˌvøːnlɪç] | nadzwyczajny

außergewöhnlich | niesamowity

außerhalb [ˈaʊ̯sɐhalp] | poza terenem

äußerst [ˈɔɪs̯ɐst] | niezwykle

auswählen [ˈaʊ̯sˌvɛːlən] | wybierać

auszeichnen | odznaczać

B
bearbeiten | przerabiać, 

opracowywać

bedauerlicherweise | niestety

bedenkenlos | bez obaw

bedeuten | oznaczać

bedrückend [bəˈdʀʏkn̩t] | deprymujący 

beeindrucken | imponować

beeindruckend | imponujący 

beeinflussen [bəˈʔaɪn̯ˌflʊsn̩] | wpłynąć

befürworten [bəˈfyːɐ̯ˌvɔʁtn̩] | popierać

begehen | obchodzić 

begeistern | fascynować

begleiten | towarzyszyć 

behaupten | twierdzić, utrzymywać 

beherrschen | opanować 

bekannt | znany

belebt | ożywiony

bemalt | pomalowany 

benötigen [bəˈnøːtɪɡn̩] | potrzebować

bereits | już
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berichten [bəˈʀɪçtən] | informować 

berücksichtigen [bəˈʀʏkˌzɪçtɪɡn̩] |  

uwzględniać, brać pod uwagę  

berühmt [bəˈʀyːmt] | znany

berühren [bəˈʀyːʀən] | wzruszać, 

poruszać

Beschlüsse fassen (Pl.) |  

podejmować decyzje   

beschreiben | opisywać

besetzen [bəˈzɛʦn̩] | obsadzać 

besiedelt | zaludniony

besiegen | pokonywać 

besondere (-r, -s) | szczególny (-a, -e)

besonders | szczególny

besprüht [bəˈʃpʀyːt] | pomalowany 

sprayem

bestehen | zdać

bestreiten [bəˈʃtʀaɪt̯n̩] | zaprzeczać, 

negować 

betonen | podkreślać

betrachten | postrzegać

betreffen | dotyczyć 

beunruhigt | zaniepokojony 

beurteilen | oceniać 

beweisen | udowadniać

bewundern | podziwiać 

bis in den Morgen hinein 

tanzen | tańczyć aż do rana

bisher [bɪsˈheːɐ̯] | dotychczas 

Bock auf etwas haben | pot. mieć  

na coś ochotę 

bunt | kolorowy

D
Da bin ich ganz deiner Meinung. |  

W tej kwestii całkowicie podzielam 

Twoje zdanie. 

dafür | za

dagegen | przeciwko

dahinter stecken | kryć się za czymś

damalig | ówczesny

damals | wówczas

damit ist es aber nicht getan |  

na tym jednak nie koniec 

Damit sind... gemeint | Ma się  

tu na myśli... 

danach | potem

Dann los! | pot. A więc ruszajmy! 

dargestellt | przedstawiony 

darstellen | przedstawiać 

darüber hinaus [daˌʀyːbɐ hɪˈnaʊ̯s] |  

ponadto, poza tym

darunter | między innymi

dazu gehören | być częścią

dazugeben | dodać 

decken | pokrywać  

dem Anschein zum Trotz | wbrew 

pozorom 

demzufolge [ˈdeːmʦuˌfɔlɡə] | wobec 

tego, zatem 

den Reiz verlieren | tracić urok

den Sprung tun | przeskoczyć

dennoch | mimo to

deplatziert | nie na miejscu

dermaßen [ˈdeːɐ̯ˈmaːsn̩] | w takim  

stopniu

deutlich | wyraźnie

dunkel rösten | zrumieniony  

na ciemny kolor 

durchsieben | przesypać przez sito

NEUTRUM

das „Katz und Maus Spiel” | zabawa 

w kotka i myszkę

das Abbild der Realität | odbicie, 

obraz rzeczywistości

das Abitur machen | zdać maturę

das Amt antreten | objąć urząd

das Aquarell [akvaˈʀɛl] | akwarela 

das Augenlicht | wzrok

das Ausstellungsstück, -e | eksponat 

das Ausstellungstück, -e 

[ˈaʊ̯sˌʃtɛlʊŋsʃtʏk] | eksponat 

das Baby | niemowlę 

das Becken | zagłębie

das Bedürfnis, -se | potrzeba 

das Bild, -er | obraz

das Böhmen | Bohemia, Czechy
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das Bundeskanzleramt | Urząd 

Kanclerza Federalnego

das Ding, -e | rzecz

das Direktmandat | mandat 

bezpośredni

das Entfernen | usunięcie

das Entsatzheer | wojska broniące 

miasto przed oblężeniem

das Ereignis | wydarzenie 

das Ergebnis | wynik 

das Fazit [ˈfaːʦɪt] | wniosek

das Fest | święto 

das Freskogemälde | fresk 

das Garen | dogotowanie 

das Gebäude, - [ɡəˈbɔɪd̯ə] | budynek 

das Gebiet | dziedzina

das Gehirn | mózg 

das Gemälde [ˌɡəˈmɛːldə] | obraz 

das Gericht | potrawa 

das Gesamtbild | obraz całościowy

das Geschmiere | pot. bazgroły

das Gleichgewicht 

[ˈɡlaɪç̯ɡəˌvɪçt] | równowaga 

das Herzogtum 

[ˈhɛʁʦoːktuːm] | księstwo 

das Hochheilige Sakrament |  

Przenajświętszy Sakrament 

das Image | wizerunek

das Jahrhundert | wiek 

das Johannisfeuer | ognie 

świętojańskie 

das Kalbfleisch | cielęcina

das Kindermädchen [ˈkɪndɐˌmɛːtçən] |  

niania, opiekunka do dziecka 

das Kunstwerk | dzieło sztuki 

das Kürbisgemüse | warzywa 

dyniowate

das Landschaftsmotiv, -e | motyw 

krajobrazowy

das Langhaus | nawa główna 

das Leben | życie 

das Lied, -er | piosenka 

das Lösegeld [ˈløːzəˌɡɛlt] | okup 

das Mehl | mąka 

das Mitglied | członek

das Mittelalter | średniowiecze

das Münzkabinett | kolekcja monet 

das Museum | muzeum 

das Museumsquartier | Dzielnica 

Muzealna

das Muster | wzór

das Muttertagsgeschenk, -e |  

prezent na dzień matki 

das Nationalgericht | danie narodowe

das Neugeborene | noworodek 

das Nomen, - | rzeczownik

das Obdach | dach nad głową

das Ostwestfalen | wschodnia część 

landu Nordrhein-Westfalen

das Pfefferkorn, -körner | ziarnko 

pieprzu 

das Porträt [pɔʁˈtʀɛː] | portret 

das Privatgrundstück, -e| teren 

prywatny

das Rauchen | palenie papierosów 

das Rechtwissenschaftsstudium |  

studia prawnicze

das Rekordniveau | rekordowy 

poziom

das Riesenrad | diabelskie koło, 

diabelski młyn

das Rindfleisch | wołowina 

das Sachbuch | książka 

popularnonaukowa

das Schaffen | twórczość

das schlechte Image | zła renoma 

das Schloss, Schlösser | zamek 

das Sprichwort, -wörter 

[ˈʃpʀɪçˌvɔʁt] | przysłowie 

das Staatsexamen | egzamin 

państwowy

das Stillleben | martwa natura 

das Teiggebäck | ciasto, ciastko

das UNESCO-Weltkulturerbe |  

światowe dziedzictwo kultury 

UNESCO 

das Unterfangen | przedsięwzięcie 

das Verbrechen | przestępstwo, 

zbrodnia  
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das Verfassen | tworzenie, pisanie 

das Verwaltungsgericht | sąd 

administracyjny

das wahrgewordene Märchen |  

bajka, która stała się prawdą

das Weihnachten | Boże Narodzenie 

das Werk, -e | dzieło, praca

das Wurzelgemüse | warzywa 

korzeniowe

das Zeichen, - [ˈʦaɪç̯n̩] | znak

das/der Liebstöckel | lubczyk 

MASKULINUM

der Abschluß | ukończenie, zawarcie

der Alleinstehende, -n | osoba 

samotna

der Alltag | życie codzienne

der Amtssitz | siedziba urzędu

der Anfang | początek

der Anschein | pozór

der Apfelkren | reg. chrzan jabłkowy 

der Aufstieg | awans 

der Aufstieg | wzlot

der Ausschluss [ˈaʊ̯sʃlʊs] | wykluczenie

der Außenminister | Minister Spraw 

Zagranicznych

der Außenstehende [ˈaʊ̯sn̩ˌʃteːəndə] |  

osoba postronna

der Aussteller, - | wystawca 

der Bann | banicja, wygnanie

der Befragte, -n | ankietowany 

der Befürworter, - [bəˈfyːɐ̯ˌvɔʁtɐ] |  

zwolennik 

der Begabte | uzdolniony człowiek 

der Beitrag, .. e | artykuł

der Beobachter | obserwator

der Bereich | obszar, zakres

der Beuaftragte | koordynator służb 

specjalnych

der Bewegungsmangel | brak ruchu 

der Bildhauer | rzeźbiarz

der böse Zauber | zły czar

der Brauch [bʀaʊ̯χ] | zwyczaj

der Bundeskanzler | kanclerz 

der Bundesminister des Auswärtigen  

Amtes | Minister Spraw Zagranicznych

der Bürger, - [ˈbʏʁɡɐ] | obywatel 

der Cremespinat | szpinak w postaci 

kremu 

der Denkmalschutz [ˈdɛŋkmaːlˌʃʊʦ] |  

ochrona zabytków

der Drang | pęd, parcie

der Ehrendoktor | doktor honoris 

causa

der Einblick, -e | wgląd

der Erdapfel -äpfel | reg. ziemniak 

der Erfolg | sukces 

der Fluch | klątwa

der Forscher, - | badacz 

der Fortschritt | postęp

der Fund, -e | znalezisko 

der Fußballer [ˈfuːsˌbalɐ] | piłkarz

der Galerist | właściciel galerii sztuki 

der Gedanke, -n | myśl 

der Gegenstand, .. e | przedmiot 

der Gegner,- | przeciwnik 

der Geschäftsmann [ɡəˈʃɛfʦˌman] |  

przedsiębiorca

der Gleichgesinnte [ˈɡlaɪç̯ɡəˌzɪntə] |  

ktoś o podobnych zapatrywaniach

der Grund | powód, przyczyna 

der Gründer | założyciel 

der Herrschaftsbereich 

[ˈhɛʁʃafʦbəˌʀaɪç̯] | obszar panowania 

der Hinterhof, -höfe | podwórze

der Inhaber | właściciel

der Inhalt, -e | treść

der Kaiser | cesarz 

der Kampftag der Arbeiterbewegung |  

dzień walki ruchu robotniczego 

der Kirchentag | Zjednoczenie 

Niemieckich Kościołów Ewangelickich

der Klang, Klänge | dźwięk 

der Kochsalat mit Erbsen | groszek  

z sałatą rzymską 

der König [ˈkøːnɪç] | król 

der Körper [ˈkœʁpɐ] | ciało 

der Kreis, -e | krąg, sfera 

der Kreuzzug [ˈkʀɔɪʦ̯ˌʦuːk] | krucjata
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der Kunstbanause [kʊnstbaˈnaʊ̯zə] |  

pej. pseudoznawca sztuki 

der Kunsthändler [ˈkʊnstˌhɛndlɐ] |  

handlarz dziełami sztuki 

der Kunstkenner | znawca sztuki 

der Kunstkritiker | krytyk sztuki 

der Künstler [ˈkʏnstlɐ] | artysta 

der Kunstliebhaber, - | miłośnik sztuki 

der Kustos | kustosz 

der Lauch | warzywo cebulowe

der Lehrstuhl [ˈleːɐ̯ˌʃtuːl] | katedra

der Leiter | szef

der Leser,- | czytelnik

der Liebhaber | miłośnik

der Maifeiertag | Pierwszy Maja 

der Maler | malarz 

der Meilenstein, -e | kamień milowy 

der Meister | mistrz 

der Mitarbeiter, - | pracownik

der Mitredakteur | współredaktor

der Museumsbesuch | wizyta  

w muzeum 

der Nervenkitzel [ˈnɛʁfn̩ˌkɪtsl]̩ |  

dreszczyk emocji 

der Ort, -e | miejsce

der Palast, Paläste | pałac 

der Pfeil, -e | strzałka

der Pfeiler | filar

der Philanthrop [filanˈtʀoːp] | filantrop 

der Photograph | fotograf 

der Preis, -e | nagroda

der Profitänzer | profesjonalny/

zawodowy tancerz 

der Raum | pomieszczenie 

der Reiz [ʀaɪʦ̯] | urok

der Rentner | emeryt 

der Rindsknochen | kość wołowa 

der Rohstoffkonzern | koncern 

surowców naturalnych 

der Ruf | reputacja

der Sammelbegriff | pojęcie zbiorowe

der Sänger [ˈzɛŋɐ] | piosenkarz

der Schirmherr [ˈʃɪʁmhɛʁ] | patron

der Schmuck | biżuteria 

der Schnittlauch | szczypiorek 

der Schokolandekuchen mit 

Schlagsahne | ciasto czekoladowe  

z bitą śmietaną 

der Schöpfer [ˈʃœpfɐ] | twórca 

der Schriftzug, -züge | napis

der Schulmeister | pej. mentor 

der Sieg | zwycięstwo 

der Sitz | siedziba 

der Soldat, -en | żołnierz 

der Spaß und die Freude |  

przyjemność i frajda

der Spitzname [ˈʃpɪʦˌnaːmə] |  

przydomek, przezwisko

der Stern, -e | gwiazda

der Sticker, - | naklejka

der Tafelspitz [ˈtaːfl̩ˌʃpɪʦ] | rumsztyk

der Täter, - [ˈtɛːtɐ] | sprawca  

der Teufel | diabeł, szatan

der Tischler | stolarz

der Tischlersohn | syn stolarza

der Toleranzpreis | nagroda  

za tolerancję

der Trost | pociecha, otucha 

der Umbruch | przełom  

der Umzug | przeprowadzka

der Umzug, Umzüge 

[ˈʊmˌʦuːk] | procesja 

der Unterschied | różnica 

der Urmensch, -en | człowiek 

pierwotny 

der Verbrecher, - | przestępca, 

zbrodniarz 

der Verlag | wydawnictwo

der Volksstamm, stämme 

[ˈfɔlksˌʃtam] | plemię 

der Vorsitzende | przewodniczący

der Wahlkreis | okręg wyborczy

der Warschauer Aufstand |  

Powstanie Warszawskie 

der Werdegang | kariera, kariery

der Wert, -e | wartość

der Wille | wola 

der Wissenschaftler, - | naukowiec  

der Wohlstand | bogactwo, 

zamożność 
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der Wohnraum | lokal mieszkalny

der Zauber [ˈʦaʊ̯bɐ] | urok, czar 

der Zeichentrickfilm [ˈʦaɪç̯n̩ˌtʀɪkfɪlm] |  

film rysunkowy, kreskówka 

der Zeuge, -n [ˈʦɔɪɡ̯ə] | świadek 

(der) Fronleichnam | Boże Ciało 

FEMININUM

die Abbildung, -en | obraz

die Abteilung | dział

die Achtung vor etw. | szacunek  

do czegoś 

die Anlage | obiekt 

die Annahme, -n | założenie 

die Antikensammlung | kolekcja 

antyczna 

die Anwendung | użycie, aplikacja, 

program

die Anwesenheit | obecność 

die Art | rodzaj

die Auffassung vertreten |  

reprezentować zdanie 

die Aufführungsstätte 

[ˈaʊ̯ffyːʀʊŋsˈʃtɛtə] | miejsce wydarzenia

die Aufschrift, -en | napis

die Ausbildung | wykształcenie 

die ausgezeichneten 

Englischkenntnisse (Pl.) | doskonała 

znajomość języka angielskiego 

die Ausstellung | wystawa 

die Bäckerei, -en | piekarnia 

die Bedeutung | znaczenie 

die Begabung | zdolności 

die bekannte Persönlichkeit | znana 

osobistość

die Besatzung [bəˈzaʦʊŋ] | okupacja 

die Beschreibung | opis

die Beseitigung der Obdachlosigkeit |  

eliminacja bezdomności

die Bestrafung | ukaranie

die Beugung | odmiana

die Bevölkerung | ludność 

die Bezeichnung | określenie

die Beziehung [bəˈʦiːʊŋ] | związek 

die Blume, -n | kwiat 

die Brühe [ˈbʀyːə] | rosół

die DACH-Länder, - | kraje 

niemieckojęzyczne 

die damals geführten Kämpfe (Pl.) |  

prowadzone wówczas walki 

die Darstellerin | odtwórczyni roli 

filmowej 

die Deklinationsart, -en | rodzaj 

deklinacji

die do-it-yourself Gegenstände |  

przedmioty zrobione własnoręcznie

die Ehefrau | żona

die Ehrung, -en | honory

die Einrichtung, -en | instytucja 

die Einsamkeit | samotność 

die Eintrittskarte | bilet wstępu 

die Elternschaft | rodzicielstwo 

die Empörung [ɛmˈpøːʀʊŋ] | oburzenie 

die Entscheidung treffen |  

podejmować decyzję 

die Erfindung | wynalazek

die Erklärung | wyjaśnienie 

die Erkrankung, -en | schorzenie, 

choroba 

die Errungenschaft, -en | osiągnięcie 

die Erwartung, -en | oczekiwanie 

die Erzherzogin 

[ˈeːɐ̯ʦˌhɛʁʦoːɡɪn] | arcyksiężna

die Erziehung | wychowywanie, 

wychowanie

die Fabrikarbeiterin | pracowniczka 

w fabryce

die Fläche, -n  [ˈflɛçə] | powierzchnia

die Freiheit | wolność 

die Füllung [ˈfʏlʊŋ] | nadzienie

die Fußballmannschaft 

[ˈfuːsbalˌmanʃaft] | drużyna piłki nożnej

die Galerie | galeria 

die Gefahr | niebezpieczeństwo, 

ryzyko

die Gegenwart | teraźniejszość  

die Geister scheiden sich | zdania  

są podzielone

die Gelegenheit haben | mieć okazję 

die Gemäldegalerie | galeria obrazów 
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die Gemeinde | parafia 

die Geschichte | historia

die Geschmackssache | kwestia 

gustu

die Gesellschaft | społeczeństwo

die grausamen Taten der Nazis (Pl.) |  

okrutne czyny nazistów 

die Grenze [ˈɡʀɛnʦə] | granica

die Größe [ˈɡʀøːsə] | wielkość 

die Großstadt [ˈɡʀoːsˌʃtat] | duże miasto

die Grundlage, -n | podstawa (-y)

die Grußkarte, -n [ɡʀuːsˈkaʁtə] | karta 

z życzeniami 

die Hauptrolle spielen | grać główną 

rolę 

die Hauptstadt | stolica 

die Hauswirtschaftslehrerin |  

nauczycielka gospodarstwa 

domowego

die Hebamme | położna 

die Herrschaft | rządy, panowanie 

die Hexerei [hɛksəˈʀaɪ]̯ | czary

die Hilfsorganisation, -en |  

organizacja charytatywna

die Höhlenmalerei [ˈhøːlənmaːləˌʀaɪ]̯ |  

malarstwo jaskiniowe

die Hornhaut | rogówka

die Infotafel | tablica informacyjna 

die Installation [ɪnstalaˈʦio̯ːn] |  

instalacja 

die Jugend | młodzież

die Jugendlichen (Pl.) | młodzież

die Jugendzeit | lata młodzieżowe

die Kampfkünste (Pl.) 

[ˈkampfˌkʏnstə] | sztuki walki 

die Kanzlei | kancelaria, urząd

die kirchliche Gemein schaft |  

wspólnota kościelna

die Klarheit | przejrzystość, jasność 

die Koch- und Backgerichte |  

przepisy dot. gotowania i pieczenia

die Koryphäe | autorytet, ekspert

die Kraft | siła 

die Kultur | kultura 

die Kunst | sztuka 

die Kunstausstellung | wystawa 

sztuki

die Künstlerin [ˈkʏnstləʀɪn] | artystka 

die Kunstrichtung | kierunek  

w sztuce 

die Kunst-welt | pot. świat sztuki 

die Last | ciężar 

die Lebensgeschichte | historia życia

die Lebensspendung | dar życia 

die Lebensverhältnisse (Pl.) 

[ˈleːbn̩sfɛɐ̯ˌhɛltnɪsə] | warunki życiowe  

die Leidenschaft | pasja  

die Leinwand | płótno 

die Liebe | miłość 

die Lösung, -en | rozwiązanie 

die Markgrafschaft | margrabstwo

die Mauern niederreißen | burzyć 

mury 

die Mehrheit [ˈmeːɐ̯haɪt̯] | większość

die Messe | targi 

die Moderne/die moderne Kunst |  

modernizm/sztuka współczesna 

die Möglichkeit, -en [ˈmøːklɪçkaɪt̯] |  

możliwość

die Mühe [ˈmyːə] | trud 

die Münzprägestätte 

[ˈmʏnʦˌpʀɛːɡəʃtɛtə] | mennica

die Mutterschaft | macierzyństwo

die Nachrichtendienste (Pl.)  |  

służby wywiadowcze

die Neuwagenschau | pokaz nowych 

samochodów

die Nierenspende | ofiarowanie nerki

die Nutzerzahl, -en [ˈnʊʦɐʦaːl] |  

liczba użytkowników

die Öffentlichkeit [ˈœfn̩tlɪçˌkaɪt̯] |  

opinia publiczna 

die Öffnungszeiten (Pl.) | godziny 

otwarcia 

die Petersilienwurzel | korzeń 

pietruszki 

die Pflicht | obowiązek

die Photographie [fotoɡʀafiːə] |  

fotografia 

die Politikwissenschaft | polityka
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die Präsidentschaft | prezydentura

die Qualität [ˌkvaliˈtɛːt] | jakość 

die Quartalzeitschrift | czasopismo 

kwartalne

die Quelle für Inspiration | źródło 

inspiracji

die Rechtwissenschaft | prawo

die Ressortkoordinierung- und 

planung | koordynacja i planowanie 

resortu

die Richterin | sędzia (kobieta)

die Richtlinie, -n | dyrektywa

die Rückkehr [ˈʀʏkˌkeːɐ̯] | powrót 

die Rundfunksendung | audycja 

radiowa 

die Sachbeschädigung 

[ˈzaχbəˌʃɛːdɪɡʊŋ] | uszkodzenie mienia

die Sache | rzecz, sprawa

die Sachertorte | tort Sachera 

die Sammlung | kolekcja, zbiór 

die Sängerknaben | chór chłopięcy

die Schande | hańba 

die Schattenseite, -n | odwrotna 

strona medalu

die Schlacht | bitwa 

die Schlange | kolejka 

die Schwangerschaft | ciąża 

die Sehenswürdigkeit, -en 

[ˈzeːənsˌvʏʁdɪçkaɪt̯] | zabytek 

die Siedlung | osada

die Skulptur [ˌskʊlpˈtuːɐ̯] | rzeźba 

die Sonnenblume, -n | słonecznik 

die Sorgsamkeit | troskliwość 

die Speise [ˈʃpaɪz̯ə] | potrawa 

die Sprühkunst | sztuka tworzenia 

graffiti

die Staatskanzlei | kancelaria 

państwa

die Stange | laska 

die starke Deklination | deklinacja 

mocna

die Statusmeldung, -en | informacja 

odnośnie statusu

die steile Internet-Karriere |  

błyskawiczna kariera internetowa

die Steinzeit | epoka kamienna 

die Stelle | miejsce 

die Sternenacht | gwieździsta noc 

die Stiftung, -en [ˈʃtɪftʊŋ] | fundacja

die Stimme, -n | głos  

die Strafe | kara

die Straftat | przestępstwo

die Straßenkunst | sztuka uliczna 

die Sünde [ˈzʏndə] | grzech 

die Tat, -en | uczynek, uczynki

die Tatsache | fakt 

die Tochter | córka

die Türkenbelagerung, -en |  

oblężenie przez Turków 

die Überschreitung 

[yːbɐˈʃʀaɪt̯ʊŋ] | przekroczenie 

die Überschrift, -en [ˈyːbɐˌʃʀɪft] |  

tytuł, napis główny

die Umfrage | ankieta, sondaż

die Umgebung | okolica, otoczenie

die Unterkunft | miejsce zamieszkania

die Unterschrift | podpis 

die Veränderung, -en 

[fɛɐ̯ˈʔɛndəʀʊŋ] | zmiana 

die Veranstaltung 

[fɛɐ̯ˈʔanʃtaltʊŋ] | wydarzenie

die Veranstaltung, -en | impreza/

wydarzenie

die Verbesserung | polepszenie

die Vereinten Nationen | Organizacja 

Narodów Zjednoczonych 

die Vernissage [vɛʁnɪˈsaːʒə] | wernisaż 

die Verständigung [fɛɐ̯ˈʃtɛndɪɡʊŋ] |  

komunikacja

die Verunstaltung | oszpecenie

die Verwaltungsrichterin | sędzia 

administracyjny (kobieta)

die Völkerwanderung 

[ˈfœlkɐˌvandəʀʊŋ] | wędrówka ludów 

die Wandmalerei, -en | mural, 

malowidło ścienne

die Weiterbildung | dalsza edukacja 

die Wiedervereinigung | zjednoczenie 
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die Windeln wechseln | zmieniać 

pieluszki 

die Wirkung | działanie

die Wirtschaft [ˈvɪʁtʃaft] | gospodarka

die Wirtschaftspolitik | polityka 

gospodarcza 

die Wurzel, -n [ˈvʊʁʦl]̩ | korzeń 

die Zukunft [ˈʦuːˌkʊnft] | przyszłość

die Zurückdrängung | odparcie, odsiecz

die Zusammenarbeit | współpraca 

die Zusammenfassung |  

streszczenie

die Zuschrift, -en | list 

die) Christi Himmelfahrt |  

Wniebowstąpienie Pańskie 

E
ebenfalls | także 

echt umwerfend | naprawdę 

fantastyczny 

ehemalig [ˈeːəˌmaːlɪç] | były 

ein Begriff sein | mówić coś

ein eigenes Profil anlegen | zakładać 

własny profil 

ein fester Bestandteil | nieodłączna 

część

ein großes Stück Geschichte Polens |  

pot. duży kawałek historii Polski 

ein Kopf-an-Kopf-Rennen | wyścig  

z wyrównaną stawką

ein Militärlager anlegen | zakładać 

obóz wojskowy 

ein teurer Spaß | pot. droga impreza

eindrucksvoll | wywierający silne 

wrażenie 

eine Prise | szczypta 

einen bleibenden Eindruck 

hinterlassen |  

zrobić ogromne wrażenie

einen Text verfassen | pisać tekst

einen überzeugenden Sieg erringen |  

odnieść zdecydowane zwycięstwo

einer Sache begegnen | podchodzić 

do czegoś, potraktować coś 

einer Sache die Stirn bieten | stawić 

czemuś czoła 

einer Sache gedenken | składać 

czemuś hołd pamięci 

einer Sache treu bleiben |  

pozostawać czemuś wiernym 

einfach hervorragend | po prostu 

doskonały 

einfach | po prostu 

einflussreich | wpływowy 

einleuchtend | przekonująco 

einmalig | wspaniały

einrichten | utworzyć, założyć

einzigartig [ˈaɪn̯ʦɪçˌʔaːɐ̯tɪç] | jedyny  

w swoim rodzaju 

einzigartig | unikatowy

endgültig [ˈɛntɡʏltɪç] | ostatecznie 

endlich [ˈɛntlɪç] | w końcu 

entdeckt und berühmt werden |  

zostać odkrytym i sławnym

entfernt | oddalony 

entstehen [ɛntˈʃteːən] | powstać 

entwickeln | wynaleźć coś

entzünden [ɛntˈʦʏndn̩] | zapalać 

erfahren | dowiedzieć się 

erhalten | otrzymać

erhältlich [ɛɐ̯ˈhɛltlɪç] | dostępny

erkennen | zauważać

erlebnisreich | urozmaicony

erobern | pokonać

eröffnen | otwierać 

errichten | wznosić 

erscheinen | ukazywać się 

erst | dopiero 

erstellen | tworzyć

erweitern | rozszerzać

erwischen | przyłapać 

erziehen | wychowywać 

es geht um etw. | pot. chodzi o coś 

es handelt sich um etw. | chodzi o coś

es hat sich rumgesprochen dass … |  

pot. rozeszło się, że … 

es hört sich sonderbar an | dziwnie 

się tego słucha 

Es stellt sich aber die Frage … |  

Nasuwa się jednak pytanie …
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es werden Stimmen laut | pot. 

dochodzą głosy

etw. als etw. betrachten | postrzegać 

coś jako coś 

etw. als etw. bezeichnen | określać 

coś jako coś 

etw. auf die Beine stellen | pot. 

zorganizować coś 

etw. aus etw. heraus-nehmen |  

wyjmować coś z czegoś 

etw. bleibt einem selbst überlassen |  

coś należy do własnej decyzji 

etw. hat es den Leuten angetan |  

pot. coś oczarowało ludzi 

etw. ins Leben rufen | pot. powołać 

coś do życia  

etw. ist nicht mehr wegzudenken |  

nie można sobie wyobrazić, że nie 

ma czegoś

etw. kaum erwarten können | nie 

móc się czegoś doczekać 

etw. mit etw. ausstatten |  

wyposażyć coś w coś 

etw. mit etw. begießen | polać coś 

czymś  

etw. mit etw. bestreuen | posypać 

coś czymś 

etw. mit etw. versehen |  

zaopatrywać coś w coś 

etw. unter die Lupe nehmen |  

pot. brać coś pod lupę

etw. von etw. ableiten | wywodzić 

coś od czegoś 

etw. zu etw. erheben | nobilitować 

coś do czegoś 

etw. zu schätzen wissen | doceniać 

coś 

F
fast | prawie 

fein geschnitten | drobno pokrojony 

fernhalten | trzymać z dala

fertigstellen | ukończyć

fesseln | urzekać

festhalten | zatrzymywać

festlich | uroczyście 

feststellen | stwierdzać, ustalać 

fingerdick | o grubości palca 

fordern | żądać 

freilassen | wypuszczać na wolność 

führend | czołowy, wiodący

für nichts Gutes stehen | nie 

oznaczać niczego dobrego 

füttern [ˈfʏtɐn] | karmić 

G
ganz Deutschland | całe Niemcy

ganz im Gegenteil | wręcz przeciwnie

gebären [ɡəˈbɛːʀən] | rodzić 

geboren sein in … | urodzić się w …

Gefahr laufen | pot. ryzykować 

gefangen genommen | uwięziony

gegart | dogotowany 

gegen die Regeln verstoßen | łamać 

reguły

gegen etw. hetzen | podburzać 

przeciwko czemuś 

gegen | przeciwko

gegenwärtig [ˈɡeːɡn̩ˌvɛʁtɪç] | obecnie, 

w tej chwili

gehören | należeć 

gekrakelt | pot. nabazgrolony

geläufig [ɡəˈlɔɪf̯ɪç] | powszechny

gelbe Rüben (Pl.) | reg. marchewki 

gelingen | udać się (powieść się)

gemein haben | mieć coś wspólnego 

gemeinsam | wspólnie, wspólny

genießen [ɡəˈniːsn̩] | rozkoszować się 

geschehen | mieć miejsce 

Geschichten erzählen | opowiadać 

historie

geschmacklos | pozbawiony gustu

gesetzeswidrig [ɡəˈzɛʦəsˌviːdʀɪç] |  

niezgodny z prawem

gespannt sein | oczekiwać w napięciu 

Gespräche führen (Pl.) | prowadzić 

rozmowy 

gesundheitsschädlich | szkodliwy 

dla zdrowia  

gewinnen | wygrać
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gleichzeitig | jednocześnie

glücklich | szczęśliwy 

glücklicherweise [ˌɡlʏklɪçɐˈvaɪz̯ə] |  

na szczęście

grau | szary

grausam | okrutny  

grell | jaskrawy

gründen [ˈɡʀʏndn̩] | zakładać 

gründlich [ˈɡʀʏntlɪç] | dokładnie 

grundsätzlich | w zasadzie

gruselig | straszny, przerażający 

gültig [ˈɡʏltɪç] | ważny

H
halbieren | przekroić na pół 

häufig [ˈhɔɪf̯ɪç] | często

häufig vorkommen | często 

występować

herrschen | panować, rządzić 

heutzutage | w dzisiejszych czasach

hierbei | przy tym

hingegen | natomiast

hinzufügen [hɪnˈʦuːˌfyːɡn̩] | dodać  

hinzukommen | dochodzić 

Hochachtung ernten | wzbudzić 

wielki szacunek

hochinteressant | wysoce 

interesujący 

höchst gefährlich | wysoce 

niebezpieczny 

I
im deutschsprachigen Raum |  

na obszarze niemieckojęzycznym

im Freien | na wolnym powietrzu 

im Laufe der Zeit | z biegiem czasu 

im Mittelpunkt des Interesses 

stehen | znaleźć się w centrum 

zainteresowania 

im Nachhinein | potem, w rezultacie

im Rampenlicht stehen | być  

w centrum uwagi

im Widerspruch stehen | być  

w sprzeczności 

imposant | imponujący 

in den meisten Fällen | w większości 

przypadków

in der Pfanne | na patelni 

in der Wirklichkeit | w rzeczywistości 

in Eile | w pośpiechu

in etw. bestehen | polegać na czymś 

in etw. einziehen | wejść do czegoś

in etw. treten | dołączyć do czegoś

in Gestalt | w postaci 

in Höhe von | w wysokości

in Scheiben schnei-den | pokroić  

w plasterki 

in Verbindung bringen | kojarzyć

in vielen Fällen | w wielu 

przypadkach

in vieler Hinsicht | pod wieloma 

względami 

in Wahrheit | w rzeczywistości 

infolgedessen | w następstwie tego, 

wskutek tego

innerhalb | na terenie

inzwischen | w międzyczasie

J
jährlich [ˈjɛːɐ̯lɪç] | rocznie

jdm. die Menschlichkeit verleihen |  

nadawać komuś człowieczeństwa 

jdm. eine Niere spenden | oddać 

komuś nerkę do przeszczepu

jdm. zustimmen [ˈʦuːˌʃtɪmən] |  

przyznawać komuś rację 

jdn. auf frischer Tat ertappen |  

złapać kogoś na gorącym uczynku

jdn. heiraten | ożenić się z kimś/

wyjść za kogoś za mąż

jdn. mit etw. auszeichnen | wyróżnić 

kogoś czymś

jdn. vereidigen | zaprzysięgać kogoś

jdn. zu etw. animieren | zachęcać 

kogoś do czegoś

jedermann | każdy

jegliche | wszelkie
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jemanden in seinen Bann ziehen/

schlagen | oczarować kogoś, wywrzeć 

na kimś szczególne wrażenie

juridisch | prawny

K
kämpfen [ˈkɛmpfn̩] | walczyć 

kein Wunder | nic dziwnego 

keine Absicht haben | nie mieć zamiaru 

Keine Sorge! | pot. Spokojna głowa! 

Klaro! | pot. Jasna sprawa! 

klug | mądry 

köcheln [ˈkœçln̩] | gotować  

na wolnym ogniu 

Kompromisse eingehen | zawierać 

kompromisy 

kostenlos | bezpłatny

köstlich [ˈkœstlɪç] | pyszny

krankheitserregend | wywołujący 

choroby 

künstlerisch | artystycznie

kunstvoll reden | mówić z artyzmem 

kuscheln | przytulać 

küssen [ˈkʏsn̩] | całować 

L
lange Rede kurzer Sinn | pot. krótko 

mówiąc 

längst | dawno

laut Volksglauben | według 

wierzenia ludowego 

laut | według

lauten | brzmieć 

lebendig | żywy 

lebenswichtig [ˈleːbn̩sˌvɪçtɪç] |  

niezbędny do życia

lehren [ˈleːʀən] | uczyć 

leidenschaftlich | namiętny 

letztendlich | w rezultacie

letztgenannt | wymieniony jako 

ostatni 

Licht auf etw. werfen | pot. rzucać 

na coś światło

liiert | będący w związku 

liken | lajkować

locken | kusić, wabić 

lohnenswert | opłacalne 

loswerden | pozbyć się

M
makellos | bez skazy

mehrere | kilka

Mein Deutschland. Wofür ich 

stehe” | „Moje Niemcy. Moje 

przekonania”

meist | zwykle

merken | zauważyć

messen | mierzyć

mit etw. rechnen | liczyć się z czymś 

mit jdm. Kontakt aufnehmen |  

nawiązać z kimś kontakt 

mit Sicherheit | z pewnością

mitmachen | brać w czymś udział 

mittlerweile | w międzyczasie 

N
nach wie vor | w dalszym ciągu 

nachdenklich machen | skłaniać  

do refleksji 

nachweisen | udowadniać

nahegelegen | blisko leżący 

nahrhaft [ˈnaːɐ̯haft] | pożywny 

namhaft | znany 

nämlich [ˈnɛːmlɪç] | bowiem 

nicht ausreichen | nie wystarczać

nicht gerne | niechętnie

nicht mehr wegzudenken sein |  

być nieodłączną częścią

nicht verwunderlich | nic dziwnego

nicht viel Gutes abgewinnen 

können | nie widzieć w tym  

za wiele dobrego

nichts zu tun haben | nie mieć nic 

wspólnego

nichtsdestotrotz [nɪçʦdɛstoˈtʀɔʦ] |  

niemniej jednak

nie wieder | nigdy więcej 

nie | nigdy

nochmals | jeszcze raz

nützlich [ˈnʏʦlɪç] | przydatny 

O
obwohl [ɔpˈvoːl] | chociaż, mimo że
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öffentlich [ˈœfn̩tlɪç] | powszechny, 

publiczny

ökumenisch | ekumeniczny

P
passieren | zdarzać się 

pensioniert werden | przejść  

na emeryturę  

pflegen | pielęgnować 

positive Gefühle auslösen |  

wywoływać pozytywne emocje

prachtvoll | okazały, wytworny 

prägen [ˈpʀɛːɡn̩] | być 

charakterystycznym

prestigevoll [pʀɛsˈtiːʒəfɔl] | prestiżowy

R
rasant | superszybko, w zawrotnym 

tempie

realistisch | realistyczny 

reichen | sięgać

re-posten | publikować czyjąś treść 

na własnym kanale

resultieren | wynikać

retten | uratować

riesig [ˈʀiːzɪç] | olbrzymi 

rühren [ˈʀyːʀən] | wzruszać

S
schaffen | stworzyć, tworzyć, pot. 

podołać, poradzić sobie

schälen [ˈʃɛːlən] | obierać 

schau mal | popatrz 

Schaum abschöpfen | zbierać pianę 

scheinbar | pozorny

scheinen | wydawać się

schier | czysty

schlagartig | nagle

schmerzhaft | bolesny 

schneiden | pokroić 

schüchtern [ˈʃʏçtɐn] | nieśmiały

schwach wallend kochen | gotować, 

aby lekko kipiało 

sein eigenes Leben führen |  

prowadzić swoje własne życie 

seine gerechte Strafe zukommen 

lassen | wymierzyć komuś 

sprawiedliwość 

seine Promotion zum Dr. jur. 

abschliessen | uzyskać tytuł  

doktora prawa

seinen Militärdienst leisten | odbyć 

służbę wojskową

selbstständig [ˈzɛlpstʃtɛndɪç] |  

samodzielny, niezależny 

sich auf die Suche nach jdm. 

begeben | udawać się  

na poszukiwanie kogoś 

sich auf etw. auswirken |  

oddziaływać na coś 

sich auf etw. freuen | cieszyć  

się na coś 

sich aus den Vereinigten Staaten 

ableiten | wywodzić się ze Stanów 

Zjednoczonych 

sich aus der Arbeitswelt 

zurückziehen |  

wycofać się ze świata pracy 

sich aus etw. zurückziehen | wycofać 

się  z czegoś

sich austoben | pot. wyszaleć się 

sich befinden | znajdować się 

sich beschäftigen | zajmować się 

sich beteiligen | uczestniczyć

sich bewahren | zachować się 

sich durch etw. 

auszeichnen | wyróżniać się czymś 

sich einer großen Beliebtheit 

erfreuen | cieszyć się dużą 

popularnością 

sich entfalten | rozwijać się

sich entwickeln | rozwijać się

sich etw. anschauen | obejrzeć  

sobie coś 

sich etw. ansehen | obejrzeć sobie 

coś 

sich etw. bewusst werden |  

uświadomić sobie coś 

sich etw. durchlesen | przeczytać 

sobie coś od a do z 

sich etw. vor Augen führen |  

uświadomić sobie coś
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sich etw. vorstellen | wyobrazić  

coś sobie 

sich etwas einreden | wmówić  

sobie coś

sich für etw. entscheiden |  

zdecydować się na coś 

sich Gedanken machen |  

zastanawiać się 

sich gegenseitig brauchen |  

potrzebować się nawzajem 

sich in die damalige Lage hinein 

versetzen | wczuwać się  

w ówczesne warunki życiowe 

sich in etw. versetzen | przenosić  

się gdzieś 

sich in etw. widerspiegeln |  

odzwierciedlać się w czymś 

sich ins Zeug legen | udzielać 

poparcia 

sich irren | mylić się 

sich tummeln | hasać, pląsać się 

sich um jdn. kümmern | troszczyć 

się o kogoś

sich verändern | zmieniać się 

sich verewigen | uwiecznić się 

sich vernetzen [fɛɐ̯ˈnɛʦn̩] | łączyć się

sich von etw. verabschieden | pot. 

pożegnać się z czymś 

sich vorstellen | wyobrażać sobie

sich zurückverfolgen 

lassen | prowadzić do czegoś 

sichergehen | upewnić się 

sichtbar | widzialny

sogar [zoˈɡaːɐ̯] | nawet 

sogenannt | tak zwany

somit | tak więc 

sonderlich | szczególnie

sowie | a także

Spuren lassen sich... zurückzuführen 

| ... ślady prowadzą... 

staatlich [ˈʃtaːtlɪç] | państwowy

stark [ʃtaʁk] | silnie

stattdessen | zamiast tego 

stattfinden | odbywać się 

stillen [ˈʃtɪlən] | karmić piersią 

stimmen | głosować

streng | surowy 

T
Tafelspitz | rumsztyk 

tatsächlich [ˈtaːtˌzɛçlɪç] | rzeczywiście 

täuschend echt wirken | wydawać 

się łudząco prawdziwym

teilweise | częściowo

tief analysieren | głęboko analizować 

tot | martwy 

träumerisch | marzycielski 

traurig machen | zasmucać 

treffen | poznać

tugendreich | cnotliwy

tun | czynić 

U
über den Tellerrand 

hinausblicken | spojrzeć głębiej, 

poszerzyć horyzonty

über einen Kamm scheren |  

pot. wsypać do jednego worka

über etw. hören | słyszeć o czymś 

über etw. sprechen | rozmawiać  

o czymś

über Nacht berühmt werden | zostać 

sławnym w jeden dzień

überhaupt [ˌyːbɐˈhaʊ̯pt] | w ogóle 

überlegen | zastanawiać się 

übermalen | zamalowywać 

übernehmen [yːbɐˈneːmən] | objąć

überraschen [yːbɐˈʀaʃn̩] | zaskakiwać 

ums Leben kommen | stracić życie, 

zginąć 

umso schöner | tym piękniej 

unbedingt | koniecznie 

unbequem [ˈʊnbəˌkveːm] |  

niewygodny 

unbestreitbar [ˌʊnbəˈʃtʀaɪt̯baːɐ̯] |  

niezaprzeczony

unerbittlich | nieubłagany 

unerklärlich | niewytłumaczalny

Unfassbar! | pot. Niepojęte! 

ungepflegt | zaniedbany
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ungesunde Ernährungsweise |  

niezdrowy sposób odżywiania się 

ungezwungen | niewymuszony, 

swobodny 

unglücklicherweise | na nieszczęście 

unter anderem | między innymi

unter Druck stehen | być pod presją 

unterhaltsam | rozrywkowy

unterstützen [ˌʊntɐˈʃtʏʦn̩] | wspierać 

unterzeichnen [ʊntɐˈʦaɪç̯nən] |  

podpisywać 

unvergleichbar [ˌʊnfɛɐ̯ˈɡlaɪç̯baːɐ̯] |  

niepowtarzalny

ursprünglich [ˈuːɐ̯ˌʃpʀʏŋlɪç] | rodem

V
veranstalten [fɛɐ̯ˈʔanʃtaltn̩] |  

organizować 

verbergen | skrywać 

verbieten | zabraniać 

verbinden | łączyć 

verdrängen [fɛɐ̯ˈdʀɛŋən] | wyprzeć

vergessen | zapominać 

vergleichbar | porównywalny 

verlesen | odczytywać 

verlieren | tracić

vermeiden | unikać 

vermeintlich | rzekomy

veröffentlichen | opublikować

verraten | zdradzić 

verschieden | różny 

verschlagworten | otagowywać

verschwinden | znikać

verschwommen | zatarty 

versichern | zapewniać 

versteckt [fɛɐ̯ˈʃtɛkt] | ukryty 

verteidigen | bronić 

verursachen | powodować

verwahrlost [fɛɐ̯ˈvaːɐ̯ˌloːst] | pot. 

zapuszczony

verwenden [fɛɐ̯ˈvɛndn̩] | używać

verzaubern | zaczarować, oczarować

verziert [fɛɐ̯ˈʦiːɐ̯t] | ozdobiony

Viehschäden in der Landwirtschaft 

verhindern (Pl.) | zapobiegać 

chorobom  bydła w gospodarstwie 

rolnym

vielfältig | różnorodny, wielostronny

vollkommen | całkowicie

vom Tisch sein | pot. być z głowy

von Beruf | z zawodu

von etw. erzählen [ɛɐ̯ˈʦɛːlən] |  

opowiadać o czymś 

von etw. zeugen | świadczyć  

o czymś 

von jdm. beherrscht sein | być 

zdominowanym przez kogoś 

vor allem | przede wszystkim 

vor allen Dingen | przede wszystkim 

vor etw. schützen [ˈʃʏʦn̩] | chronić 

przed czymś 

vorangestellt | poprzedzony

voraussetzen | zakładać 

voreingenommen sein | być 

uprzedzonym

vorhersagen | prognozować

vorkommen | wydawać się 

vorstellen [ˈfoːɐ̯ˌʃtɛlən] | przedstawiać

vorübergehend | tymczasowo 

W
wahr [vaːɐ̯] | prawdziwy 

während [ˈvɛːʀənt] | podczas gdy

wahrhaftig [vaːɐ̯ˈhaftɪç] | doprawdy 

wahrscheinlich | prawdopodobnie 

wechseln | zmieniać 

wegen | z powodu

welches | co

weltberühmte Kunstwerke (Pl.)  |  

światowej sławy dzieła sztuki 

weltweit | na całym świecie 

wenig | mało

wert | wart 

weströmisch | zachodniorzymski

wiederum | natomiast 

wirken lassen | sprawiać wrażenie

wirken | działać 

wirklich [ˈvɪʁklɪç] | naprawdę 

wirtschaftlich | gospodarczy 

wissenschaftlich 

[ˈvɪsn̩ʃaftlɪç] | naukowy

wobei | przy czym
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wunderschön 

[ˌvʊndɐˈʃøːn] | przecudny, przepiękny

Z
zahlreich [ˈʦaːlˌʀaɪç̯] | liczny 

zart [ʦaːɐ̯t] | delikatny 

ziehen nach | przeprowadzać się do 

ziemlich [ˈʦiːmlɪç] | dosyć

zögern [ˈʦøːɡɐn] | zwlekać 

zu Ehren | ku czci 

zu etw. beitragen | przyczyniać się 

do czegoś

zu etw. führen [ˈfyːʀən] | prowadzić 

do czegoś 

zu etw. hinkommen | docierać  

do czegoś 

zu etw. zählen [ˈʦɛːlən] | zaliczać się 

do czegoś, należeć do czegoś

zuerst | najpierw

zugeben | przyznać

zugegeben | trzeba przyznać

zugleich [ʦuˈɡlaɪç̯] | jednocześnie

zum Glück [tsʊm ˈɡlʏk] | na szczęście 

zum Kochen bringen | zagotować 

zum Nachdenken 

anregen | zachęcać do myślenia 

zum Nachtisch | na deser

zum Opfer fallen | paść ofiarą 

zum Schluss kommen | dochodzić  

do wniosku

zur Folge haben | powodować 

zur Folge haben | skutkować

zur Vefügung stellen | oddać  

do dyspozycji

zur Welt bringen | wydać na świat

zusätzlich [ˈtsuːˌzɛtslɪç] | dodatkowo

zweifellos [ˈʦvaɪf̯l ̩ loːs] | bez wątpienia


