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A
ab sofort  | od zaraz

abbauen  | redukować

Aber zurück zu deiner Frage.  | Ale 

wróćmy do twojego pytania.

abrufbar  | możliwy do odtworzenia, 

pobrania

abschließen [ˈapˌʃliːsn̩]  | ukończyć 

studia

abschneiden  | obciąć

abseits von etw.  | poza czymś

absolvieren  | odbyć

abstimmen  | głosować

Alarm schlagen  | pot. bić na alarm

alle paar Jahre  | co kilka lat

allemal  | w każdym razie, na pewno

Alles deutet darauf hin, dass... 

 | Wszystko wskazuje na to, że…

alles dreht sich um...  | wszystko 

kręci się wokół...

als Beleg dienen  | służyć jako dowód

als jmd. dienen  | służyć jako ktoś

als jmd. gelten  | uchodzić za kogoś

als Schutzheilige der 

alteingesessenen  | pot. zasiedziały

am Puls des Geschehens 

 | w centrum wydarzeń

amüsant  | zabawny

an etw. erkranken  | zachorować 

na coś

an etw. glauben  | wierzyć w coś

an etw. leiden  | cierpieć na coś

an Kleidertauschpartys teilnehmen 

 | brać udział w imprezach, podczas 

których wymienia się między sobą 

ubrania

an Übergewicht leiden  | cierpieć 

na nadwagę

anbauen  | uprawiać

anbieten  | oferować

andeuten  | sugerować

anerkannt  | uznany

anfertigen  | wytwarzać

angeblich  | podobno

angehen  | dotyczyć

angenehm  | przyjemny

angesagt sein  | być modnym

anschaffen  | sprawić sobie pewnego 

rodzaju podstawę garderoby

anschließend  | następujący, 

późniejszy

ansehen  | obejrzeć

anwenden  | stosować

anwesend sein  | być obecnym

anziehen [ˈanˌʦiːən]  | ubierać się

auf Dauer  | pot. na dłuższą metę

auf dem neuesten Stand bleiben 

 | pot. pozostać na bieżąco

auf dem roten Teppich 

 | na czerwonym dywanie

auf dem Weg  | w drodze

auf den Laufstegen (Pl.) 

 | na wybiegach

auf diese Art und Weise  | w ten 

sposób

auf Druck  | pod naciskiem

auf ein Schnäppchen treffen  | pot. 

trafić na okazję

auf etw. achten  | uważać na coś, 

zwracać na coś uwagę

auf etw. setzen  | pot. stawiać na coś

auf etw. verzichten  | rezygnować 

z czegoś

auf Schritt und Tritt  | na każdym 

kroku

auffallen  | rzucać się w oczy

auffrischen  | odświeżyć

aufgeben  | porzucać, zaprzestać

aufkochen  | zagotować

aufkommende Schwierigkeiten 

besprechen  | omawiać pojawiające 

się trudności

auflösen  | rozpuszczać

aufnehmen  | przyjmować

aufpeppen  | pot. uatrakcyjniać

aufweisen  | wykazywać

aus der ersten Reihe  | z pierwszego 

rzędu

aus einer Inspiration heraus 

entstehen  | rodzić się z inspiracji
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Ausbeutungen anderer Art (Pl.) 

 | innego rodzaju wyzyski

ausblenden  | ukrywać, maskować

ausbrechen [ˈaʊ̯sˌbʀɛçn̩] 

 | występować, pojawić się

ausdrücken [ˈaʊ̯sˌdʀʏkn̩]  | wyrazić

ausfallen  | wypadać

ausgeben  | wydawać

ausgefallen  | nietypowy, 

niecodzienny

ausleihen  | wypożyczać

ausloben  | wyznaczać nagrodę

auslösen  | wywoływać

ausschlaggebend  | decydujący, 

rozstrzygający

ausschließen  | wykluczać

aussehen  | wyglądać

außer Kontrolle geraten  | wymykać 

się spod kontroli

außergewöhnlich  | nadzwyczajny

aussetzen  | ustawać,  

wstrzymywać się

aussortiert  | wybrany

ausstellen  | wystawiać

auszeichnen [ˈaʊ̯sˌʦaɪç̯nən] 

 | honorować, nagradzać

B
bahnbrechend [ˈbaːnˌbʀɛçn̩t] 

 | przełomowy

baldig  | rychły

beachtenswert  | wart uwagi

bedeutend  | ważny

bedingungslos  | bezwarunkowo

beeinträchtigen [bəˈʔaɪn̯ˌtʀɛçtɪɡn̩]   

| szkodzić, działać niekorzystnie

begehren [bəˈɡeːʀən]  | pożądać

begeistern  | zachwycać

begleiten  | towarzyszyć

bei milder Hitze  | na średnim ogniu

beibehalten  | zachować

beigefügt sein  | być załączonym

beiseitestellen  | odstawić na bok

beispielsweise  | przykładowo

bekämpfen  | zwalczać

bekannt machen  | rozpowszechniać

bekommen  | otrzymać

beleuchten [bəˈlɔɪç̯tn̩]  | pot. brać 

pod lupę

bemerken  | zauważać

benutzte Sachen (Pl.)  | używane 

rzeczy

beobachten  | obserwować

bereits  | już

Bergleute gelten  | uchodzić 

za patronkę górnikow

berücksichtigen  | uwzględniać

berühmt [bəˈʀyːmt]  | znany

berühren [bəˈʀyːʀən]  | poruszać

besagte/r/s  | wspomniany

besinnlich  | refleksyjny

besprechen  | omawiać

bestehen  | istnieć

bestreiten  | zaprzeczać

betonen  | podkreślić

betrachten  | postrzegać

betreffen  | dotyczyć

bewerten  | oceniać

bewundern  | podziwiać

bewusst  | świadomy

blättern [ˈblɛtɐn]  | przekartkować

bleiben  | pozostać

brauchen  | potrzebować

brüchig [ˈbʀʏçɪç]  | łamliwy

D
dagegen halten  | być przeciwko

damit ist es aber nicht getan 

 | na tym jednak nie koniec

dämpfen  | dusić

daraufhin  | na skutek tego

darin bestehen, dass...  | polegać 

na tym, że...

darüber hinaus  | ponadto

das Abführmittel,- [ˈapfyːɐ̯ˌmɪtl]̩ 

 | środek przeczyszczający

das Allerheiligen  | Wszystkich 

Świętych

das Allerseelen  | zaduszki

das Ausbildungsinstitut,-e   

| placówka kształcenia zawodowego

das Aussehen  | wygląd
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das Äußere [ˈɔɪs̯əʀə]  | wygląd 

zewnętrzny

das äußere Erscheinungsbild 

 | wygląd zewnętrzny

das Bildungssystem  | system 

edukacyjny

das Bio-Nähgarn 

 | przędza ekologiczna

das Brauengel,-e  | żel do brwi

das Dilemma,-s  | dylemat

das Dirndl  | ludowa sukienka 

bawarska

das Duell  | pojedynek

das Editorial,-s  | artykuł wstępny

das Endergebnis  | efekt końcowy

das Erbrechen  | wymiotowanie

das Ergebnis  | wynik

das familiäre Umfeld  | rodzinne 

otoczenie

das Familienmitglied,-er  | członek 

rodziny

das Fegefeuer  | czyściec

das Fernsehen  | telewizja

das Fügen  | łączenie

das Gebäude  | budynek

das Gegenüber  | odbiorca

das Gehirn  | mózg

das Geld sparen  | oszczędzać 

pieniądze

das Gericht  | potrawa

das Geschäft,-e [ɡəˈʃɛft]  | sklep, firma

das Geschlecht,-er [ɡəˈʃlɛçt]  | płeć

das Gewicht  | waga

das Gewinnspiel  | nagroda, konkurs

das Glied  | człon

das Glück stand auf ihrer Seite  | pot. 

szczęście jej dopisało

das Hirngewebe  | tkanka mózgowa

das Hochzeitskleid  | suknia ślubna

das ist in Sachen Mode nicht mehr

das Klischee [kliˈʃeː]  | stereotyp

das Kosmetiklabel,-  | marka 

kosmetyków

das Kosmetikum, Kosmetika 

(meistens Pl.)  | kosmetyk

das Krankheitsbild  | obraz choroby

das Label,-s  | marka, firma

das Leben  | życie

das Leinen  | len

das Lied,-er  | piosenka

das Luxusschiff  | luksusowy statek

das Maß,-e [maːs]  | wymiary

das Modehaus,-̈ er  | dom mody

das Modehaus,- häuser  | dom mody

das Moodboard,-s  | narzędzie, które 

pomaga przy opracowaniu projektu 

(na przykład duży karton, na którym 

się wiesza zdjęcia, szkice)

das Nahrungsmittel,-  | produkt 

spożywczy

das Oktoberfest  | święto piwa 

w Monachium

das Opfer,-  | ofiara

das Ostseebad  | nadbałtycki kurort

das Outfit  | strój

das Phosphat  | fosforan

das Plattencover,-  | okładka płyty

das Praktikum, Praktika  | praktyka

das Preisgeld  | nagroda pieniężna

das Printmedium,- medien  | druk, 

media

das Prinzip  | zasada

das Recht haben  | mieć prawo

das Recycling-Garn 

 | przędza podlegająca recyklingowi

das Rennen machen  | wygrywać

das Schaffen  | tworzenie

das Schaufenster,- 

 | witryna sklepowa

das Schnittmuster,-  | wykrój

das Schönheitsideal,-e 

[ˈʃøːnhaɪʦ̯ʔideˌaːl]  | ideał piękna

das Selbstbild,-er  | sposób 

postrzegania samego siebie

das Sprichwort [ˈʃpʀɪçˌvɔʁt] 

 | przysłowie

das stimmt  | zgadza się

das Streben  | dążenie, pogoń

das TV-Format  | format telewizyjny

das Urteil,-e  | werdykt, ocena
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das Versandhaus  | dom towarowy 

ze sprzedażą wysyłkową

das Vorbild  | wzór, przykład

das Vorstellungsgespräch 

[ˈfoːɐ̯ʃtɛlʊŋsɡəˌʃpʀɛːç]  | rozmowa 

kwalifikacyjna

das Wachstum [ˈvakstuːm]  | wzrost

das Weihnachten [ˈvaɪn̯aχtn̩]  | Boże 

Narodzenie

Das wird ein Spaß!  | To będzie 

zabawa!

das Wunderkind  | pot. cudowne 

dziecko

das Zusammenspiel [ʦuˈzamənˌʃpiːl] 

 | współdziałanie

dasselbe  | to samo

demnach  | tym samym

den ersten Eindruck prägen 

 | wpływać na pierwsze wrażenie

den Geldbeutel schonen  | pot. 

oszczędzać portfel

den gesunden Menschenverstand 

verlieren  | pot. tracić zdrowy 

rozsądek

den letzten Schliff verleihen  | nadać 

ostateczny kształt

der alte Spruch  | stara sentencja

der Angriff  | atak

der Angsthase  | pot. tchórz

der Anstoß,-..e [ˈanˌʃtoːs]  | impuls

der Auftritt,-e  | występ

der Auslöser,-  | bodziec wyzwalający

der Begriff  | pojęcie

der Besuch  | odwiedziny

der Bewerber,-  | kandydat

der Bioanbau  | ekologiczna uprawa

der Bischof  | biskup

der Ehrgeiz [ˈeːɐ̯ˌɡaɪʦ̯]  | ambicja

der Einfluss,-̈ e  | wpływ

der Einkaufsbummel  | pot. 

przechadzka po sklepach

der Einsteiger,-  | początkujący, 

osoba wchodząca w zawód

der Entstehungsprozess  | proces 

powstawania

der Entwurf, Entwürfe  | projekt

der Erfolg,-e  | sukces

der Erwachsene,-n [ɛɐ̯ˈvaksənə]   

| osoba dorosła

der Familien- und Freundeskreis 

 | grono rodziny i przyjaciół

der Festtag  | święto

der Flohmarkt,- märkte  | pot. pchli 

targ

der Freitag  | piątek

der ganze Stolz  | cała duma

der Gesundheitsexperte,-n  | ekspert 

ds. zdrowia

der Gesundheitszustand 

[ɡəˈzʊnthaɪʦ̯ˌʦuːʃtant]  | stan zdrowia

der Gewichtsverlust [ɡəˈvɪçʦfɛɐ̯ˌlʊst] 

 | utrata na wadze

der Glanz [ɡlanʦ]  | blask

der Glückspilz [ˈɡlʏksˌpɪlʦ]  | pot. 

szczęściarz

der Handschuh,-e  | rękawiczka

der Hanf  | konopie

der harte Alltag  | ciężka codzienność

der Heiligabend  | Wigilia

der Heiliggesprochene,-n  | osoba 

kanonizowana

der Hersteller,-  | producent

der Hinweis  | wskazówka

der hochstehende Kragen  | wysoko 

stojący kołnierz

der Hoffnungsschimmer 

[ˈhɔfnʊŋsˌʃɪmɐ]  | iskierka nadziei

der Hoodie,-s  | bluza z kapturem

der Hype um etw.  | pot. szum wokół 

czegoś

der Inhaltstoff,-e  | składnik

der Janker  | rodzaj kurtki będącej 

częścią bawarskiego stroju ludowego

der Kalorienverbrauch  | zużycie 

kalorii

der Kampfgeist  | duch/chęć walki

der Kleiderschrank,-̈ e  | szafa 

na ubrania

der Kleiderständer  | wieszak 

(stojący)
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der Klinikaufenthalt  | pobyt w klinice

der Kostümverleih  | wypożyczalnia 

ubrań

der Kurgast, Kurgäste  | kuracjusz

der Laden, Läden  | sklep

der Laufsteg,-e  | wybieg

der Lebensbereich,-e [ˈleːbn̩sbəˌʀaɪç̯]   

| obszar życia

der Leistungsanspruch  | wymóg 

bycia produktywnym

der Liebste,-n  | ukochana osoba

der Lippenstift,-e  | pomadka do ust

der Look  | stylizacja

der Magersüchtige [ˈmaːɡɐˌzʏçtɪɡə]   

| osoba chora na anoreksję

der Mangel  | niedobór, niedostatek

der Mantel  | płaszcz

der Martinstag  | dzień św. Marcina

der Mauerfall  | hist. upadek muru 

berlińskiego

der Meinung sein  | być zdania

der Mindeststandard  | standard 

minimalny

der Mitschüler [ˈmɪtˌʃyːlɐ]  | kolega ze 

szkoły

der Modeschaffende,-n  | osoba 

pracująca w modzie

der Modeschöpfer,-  | projektant 

mody

der Modezar,-en  | dyktator mody

der Mohn [moːn]  | mak

der Montag  | poniedziałek

der Nagel, Nägel  | paznokieć

der Olympiasieger  | mistrz olimpijski

der Ort,-e  | miejsce

der Pechvogel [ˈpɛçˌfoːɡl]̩  | pot. 

pechowiec

der Prominente,-n  | ważna osoba

der Publikumspreis  | nagroda 

przyznawana przez publiczność

der Regen  | deszcz

der Rohstoff,-e  | surowiec

der Ruderer  | wioślarz

der Ruf  | wizerunek

der Salzhaushalt  | gospodarka 

elektrolitowa

der Schein trügt  | pozory mylą

der Schlager [ˈʃlaːɡɐ]  | pot. hit

der Schlankheitswahn  | obsesja 

odchudzania

der Schleier  | welon

der Schminktisch  | toaletka

der Schuh,-e  | but

der Schwund  | zanik

der Sender  | kanał

der Siegel  | pieczęć

der Skispringer  | skoczek narciarski

der Spiegel [ˈʃpiːɡl]̩  | lustro

der Sportbekleidungshersteller,- 

 | producent odzieży sportowej

der Sprössling,-e [ˈʃpʀoeslɪŋ]  | pot. 

pociecha,latorośl

der Spruch, Sprüche  | pot. tekst

der Stadtpalast  | pałac miasta

der Star-Designer  | gwiazdorski 

projektant

der starke Wille  | silna wola

der Stoff,-e  | materiał

der Strom- und Wasserverbrauch 

 | zużycie prądu i wody

der Teig  | płynne ciasto

der Teufel  | diabeł

der Topf  | garnek

der Tragekomfort  | komfort noszenia

der Traum  | marzenie

der Tüll  | tiul

der Überblick [ˈyːbɐˌblɪk]  | rozeznanie

der Umgang mit etw.  | obchodzenie 

się z czymś

der Umsatz [ˈʊmˌzaʦ]  | obrót

der Unterhaltungswert  | walory 

rozrywkowe

der Verantwortliche? [fɛɐ̯ˈʔantvɔʁtlɪç] 

 | kto za tym stał?

der Verband  | związek

der Verbraucher,-  | konsument

der Vergleich [fɛɐ̯ˈɡlaɪç̯]  | porównanie

der Verlauf  | przebieg

der Videostream  | transmisja 

programu w internecie
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der Vorteil,-e  | zaleta

der Wachstumstreiber 

[ˈvakstuːmstʀaɪb̯ɐ]  | pot. siła 

napędowa wzrostu

der wahre Fan,-s  | prawdziwy fan

der Wandel  | przemiana

der Weltmarkführer [ˈvɛltmaʁktˌfyːʀɐ]   

| światowy lider rynku

der weltweite Verkauf  | światowa 

sprzedaż

der Wissenschaftler,- [ˈvɪsn̩ˌʃaftlɐ]   

| naukowiec

der Wunsch  | życzenie

der Zahnausfall  | wypadanie zębów

der Zeitdruck  | presja czasu

der Zugang  | dostęp

der Zuschauer,- [ˈʦuːˌʃaʊ̯ɐ]  | widz

der Zweig [ʦvaɪk̯]  | gałąź

derzeit [ˈdeːɐ̯ʦaɪt̯]  | obecnie

die Abiturarbeit,-en  | praca 

maturalna

die Abwehr  | wyparcie

die Anerkennung und 

Wertschätzung

die Angst  | strach

die Antwort  | odpowiedź

die Anziehsachen (Pl.) [ˈanˌʦiːzaχn̩]   

| ubrania

die Art und Weise  | sposób

die Arztpraxis [ˈaːɐ̯ʦtˌpʀaksɪs]   

| gabinet lekarski

die Aufgabe,-n  | zadanie

die Aufmerksamkeit  | uwaga

die Ausdrucksstärke [ˈaʊ̯sdʀʊksʃtɛʁkəś] 

 | wyrazistość

die Auskühlung  | wychłodzenie

die Aussage,-n  | wypowiedź

die Außenwelt [ˈaʊ̯sn̩ˌvɛlt]  | świat 

zewnętrzny

die Ausstrahlung [ˈaʊ̯sˌʃtʀaːlʊŋ]   

| emisja

die Auswahl  | wybór

die Auswirkung  | oddziaływanie

die Authentizität  | autentyczność

die Ball- und Brautkleider (Pl.) 

 | suknie balowe i ślubne

die Baumwolle  | bawełna

die Baumwollsocke,-n 

  | bawełniana skarpetka

die Bedingung,-en  | warunek

die Begrüßung [bəˈɡʀyːsʊŋ]  | powitanie

die Behandlung  | leczenie

die Behandlungsmöglichkeit,-en 

  | możliwość leczenia

die Behauptung wagen  | śmieć 

twierdzić, pokusić się o stwierdzenie

die Berufsgruppe  | grupa zawodowa

die Bewegung  | ruch

die Bewertung  | ocena

die Bezeichnung [bəˈʦaɪç̯nʊŋ]   

| określenie

die Bildrecherche  | poszukiwanie 

zdjęć

die Braut, Bräute  | panna młoda

die Brautmode  | moda ślubna

die breite Kundschaft  | dużo 

klientów

die Chance verstreichen lassen 

 | zaprzepaścić szansę

die Chefredakteurin  | redaktor 

naczelna

die DACH-Länder (Pl.)  | kraje 

niemieckojęzyczne

die Depandance,-n  | filia

die Diplomkollektion  | kolekcja 

ubrańwykonana na zaliczenie 

studiów

die Edelmarke,-n  | szlachetna marka

die Eigenschaft [ˈaɪɡ̯n̩ʃaft]  | cecha

die Einkaufsstadt  | miasto handlowe

die Einstellung  | nastawienie

die Entscheidung,-en  | decyzja

die Erde  | Ziemia

die Erkrankung  | choroba

die Erscheinung  | zjawisko

die Erzählung [ɛɐ̯ˈʦɛːlʊŋ]   

| opowiadanie

die Essgewohnheit,-en  | zwyczaj 

żywieniowy
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die Essstörung [ˈɛsˌʃtøːʀʊŋ]   

| zaburzenie odżywiania

die Facette,-n [faˈsɛtə]  | aspekt, 

strona

die Fähigkeit,-en [ˈfɛːɪçkaɪt̯]   

| umiejętność

die Farblosigkeit  | bezbarwność

die Fashion-Fernsehsendung,-en   

| program telewizyjny o modzie

die Feststellung  | stwierdzenie

die Flamme,-n  | płomień

die Folge  | odcinek

die Förderung [ˈfoeʁdəʀʊŋ]   

| popieranie

die fragile Gefühlswelt  | delikatny 

świat uczuć

die Fressatacke,-n  | pot. napad 

kompulsywnego objadania się

die Gala zur Oscar-Verleihung  | gala 

z okazji rozdania Oscarów

die Gefahr,-en  | niebezpieczeństwo

die Gelegenheit  | okazja

die Gemeinheit,-en  | podłość, 

niegodziwość

die Geschlechtshormone (Pl.) 

[ɡəˈʃlɛçʦhɔʁˌmoːnə]  | hormony płciowe

die Geschwister (Pl.)  | rodzeństwo

die Gesundheit  | zdrowie

die Gesundheitsgefährdung 

 | zagrożenie życia

die Gesundheitsversorgung  | opieka 

zdrowotna

die Gewichtsnormalisierung  

[ɡəˈvɪçʦ noʁmaliˈziːʀʊŋ]  | normalizacja 

wagi ciała

die Grünfläche,-en [ˈɡʀyːnˌflɛçə]   

| trawnik

die Hand, Hände  | ręka

die Handarbeits- und Werk-Lehrerin,

die Hauptzielgruppe  | główna grupa 

odbiorców

die Haut  | skóra

die Hefe  | drożdże

die Herausforderung,-en  | wyzwanie

die Herstellung [ˈheːɐ̯ˌʃtɛlʊŋ]   

| produkcja

die Hervorbringung  | kreacja

die Herzrhythmusstörungen (Pl.)

[ˈhɛʁʦˌʀʏtmʊsˈʃtøːʀʊŋən]  | zaburzenia 

rytmu serca

die Hochsteckfrisur  | upięcie, kok

die Hürde,-n [ˈhʏʁdə]  | przeszkoda

die Interviewanfrage,-n  | zapytanie 

o wywiad

die Jungdesignerin,-nen  | młoda 

projektantka

die Karies  | próchnica

die Kleider (Pl.)  | ubrania

die Kleidung  | ubiór

die Körperstelle,-n  | fragment ciała

die Krankheit,-en  | choroba

die Kriminalitätsrate  | wskaźnik 

przestępczości

die Kugel  | kulka

die Kundschaft  | klientela

die Kunstfaser,-n  | sztuczne włókno

die Lebensfreude  | radość życia

die Lebensqualität  | jakość życia

die lebenswerte Stadt  | miasto, 

w którym się dobrze żyje

die Lederjacke  | skórzana kurtka

die Leistungseinbuße  | utrata 

wydolności

die Lippenpflege,-n  | pomadka 

ochronna do ust

die Lungenentzündung  | zapalenie 

płuc

die Lust  | ochota

die Luxusmeile,-n  | główna ulica, 

na której sprzedawane są droższe 

i ekskluzywne marki

die Magersucht  | anoreksja

die Mannschaft,-en  | drużyna

die Mark  | miąższ

die Meere befahren (Pl.)  | opływać 

morza

die meist erwartete Beauty-Linie 

 | najbardziej oczekiwana linia 

kosmetyczna
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die Menschenrechte (Pl.)  | prawa 

człowieka

die Modebranche  | branża mody

die Modehochburg  | pot. ostoja 

modowa

die Modemesse,-n  | giełda modowa

die Modenschau,-en  | pokaz mody

die Modepresse  | prasa modowa

die Modewelt  | świat mody

die Modezeitschrift  

[ˈmoːdə ˈʦaɪt̯ˌʃʀɪft]  | magazyn o modzie

die Möglichkeit [ˈmøːklɪç kaɪt̯]   

| możliwość

die Mondänität [mɔndɛniˈtɛːt]   

| światowość

die Muskelmasse  | masa mięśni

die Nachwuchsdesignerin,-nen   

| projektantka młodego pokolenia

die Nähmaschine,-n  | maszyna do 

szycia

die Notmaßnahme  | izba przyjęć

die Novelle  | nowela

die Ordnung  | porządek

die Persönlichkeit  | osobowość

die Pflicht,-en [pflɪçt]  | obowiązek

die Plakatwand,- wände  | billboard

die Platte  | płyta

die Potenzstörungen (Pl.) 

 | zaburzenia potencji

die Prise  | szczypta

die Produktformel,-n  | formuła 

produktu

die Redensart  | powiedzenie

die Regelblutung  | krwawienie 

miesiączkowe

die Reihe  | seria

die Sängerin [ˈzɛŋəʀɪn]  | piosenkarka

die Schneiderlehre,-n [ʃnaɪd̯əˈʀleːʀə]   

| kształcenie w zawodzie krawca

die Schönheits-Kollektion  | kolekcja 

kosmetyczna

die Schriftstellerin [ˈʃʀɪftˌʃtɛləʀɪn]   

| pisarka

die Schwäche [ˈʃvɛçə]  | słaba strona

die Schwiegermutter  | teściowa

die Second Hand Läden (Pl.)  | sklepy 

z odzieżą używaną

die Seele,-n  | dusza

die Sehenswürdigkeit,-en  | zabytek

die Selbstakzeptanz   

| samoakceptacja

die Sensibilität [ˌzɛnzibiliˈtɛːt]   

| wrażliwość

die Siegerin  | zwyciężczyni

die Sonnenbrille,-n  | okulary 

przeciwsłoneczne

die sozialen Kanäle (Pl.)  | social 

media

die Speisestärke [ˈʃpaɪz̯əʃtɛʁkə]   

| skrobia ziemniaczana

die Spitzenqualität 

 | najwyższa jakość

die Sporteinheit  | trening, zajęcia 

sportowe

die Staffel  | sezon

die Stelle  | miejsce

die Sterne stehen richtig  | pot. 

gwiazdy sprzyjają

die Stickerei,-en [ʃtʀɪkəˈʀaɪ]̯  | haft

die Stilsicherheit  | pewność co do 

stylu

die Stimme,-n  | głos

die Strandparty  | impreza na plaży

die Stunde,-n  | godzina

die Tankstelle  | stacja benzynowa

die Tatsache  | fakt

die Teilnehmerin,-nen  | uczestniczka

die Trachtenmode,-n  | ludowy strój 

bawarski

die Träne,-n [ˈtʀɛːnə]  | łza

die Umkleidekabine  | przebieralnia

die Umweltfreundlichkeit   

| przyjazność dla środowiska

die Umweltschutzorganisation 

 | organizacja d/s ochrony 

środowiska

die Unterernährung  | niedożywienie

die Üppigkeit  | zbytek, przepych

die Vanilleschote  | laska wanilii
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die Verabschiedung [ˌfɛɐ̯ˈʔapʃiːdʊŋ]   

| pożegnanie

die Veränderung,-en [fɛɐ̯ˈʔɛndəʀʊŋ]   

| zmiana

die Verantwortung für etw. tragen 

 | ponosić za coś odpowiedzialność

die Verehrung [fɛɐ̯ˈʔeːʀʊŋ]  | cześć, 

adoracja, uczczenie

die Verkaufsstelle,-n  | punkt 

sprzedaży

die Verlobung  | zaręczyny

die vollkommen romantisierte 

Vorstellung  | całkiem 

wyidealizowane wyobrażenie

die Voraussetzung,-en  | warunek, 

predyspozycja

die Vorbeugungsmaßnahme,-n 

[foːɐ̯ˌbɔɪɡ̯ʊŋsmaːsˌnaːmə]  | środek 

zapobiegawczy

die Vorhersehbarkeit 

 | przewidywalność

die Vorliebe  | upodobanie, skłonność

die Wahrnehmung  | postrzeganie

die Welt stand still  | pot. ziemia 

przestała się kręcić

die Werbesendung  | emisja reklamy

die Wiederholung,-en  | powtórka

die Wirklichkeit  | rzeczywistość

die Wurzeln in etw. haben  | mieć 

w czymś korzenie

die Zierde,-n [ˈʦiːɐ̯də]  | ozdoba

die Zugehörigkeit  | przynależność

die Zukunft [ˈʦuːˌkʊnft]  | przyszłość

die Zwangsernährung 

[ˈʦvaŋsʔɛɐ̯ˈnɛːʀʊŋ]  | przymusowe 

karmienie

differenziert  | zróżnicowany

dorthin gelangen  | docierać tam

drohen  | grozić

durch etw. gekennzeichnet sein 

 | charakteryzować się czymś

durchblättern [dʊʁçˈblɛtɐn] 

 | przeglądać

durchkneten  | zagniatać, wyrabiać

durchschnittlich [ˈdʊʁçˌʃnɪtlɪç] 

 | przeciętny

durchstarten  | rozpocząć karierę

durchstöbern [dʊʁçˈʃtøːbɐn] 

 | przeszukać

E
ebenfalls  | także

echt  | prawdziwy

ehren [ˈeːʀən]  | uczcić

ehrgeizig [ˈeːɐ̯ˌɡaɪʦ̯ɪç]  | ambitny

eigentlich [ˈaɪɡ̯n̩tlɪç]  | właściwie

ein armer und schüchterner 

Schneider  | biedny i nieśmiały 

krawiec

ein bestimmtes Bild von jdm. 

Vermitteln  | przekazywać określony 

wizerunek danej osoby

ein bisschen  | pot. troszeczkę

ein einziges Wortgebilde  | jedno 

jedyne zestawienie słów

ein fester Teil  | nieodłączna część

ein geflügeltes Wort  | złota myśl

ein heiliges Leben führen 

 | prowadzić święte życie

ein hohes Maß an Disziplin erfordern 

 | wymagać dużej dyscypliny

ein Muss sein  | pot. być 

koniecznością

ein Tempo vorlegen  | nadać tempo

eine begrenzte Menge 

 | ograniczona ilość

eine Chance bekommen  | dostać 

szansę

eine Menge Kohle ausgeben  | pot. 

wydawać dużo forsy

eine von ihnen  | jedna z nich

einen Besuch lohnen  | być wartym 

zobaczenia

einen Besuch wert  | wart zobaczenia

einen engen Freundeskreis bilden 

 | tworzyć bliskie grono przyjaciół

einen großen Eindruck auf jdn. 

Machen  | zrobić na kimś duże 

wrażenie
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einen hohen Stellenwert haben 

 | być wysoko cenionym, mieć dużą 

wartość

einen realen Einfluss auf etw. 

ausüben  | wywierać na coś realny 

wpływ

einen sehr großen Einfluss auf etw. 

Haben  | mieć na coś bardzo duży 

wpływ

einer Sache Aufmerksamkeit 

schenken  | poświęcać czemuś 

uwagę

einer Sache ausgesetzt sein  | być 

narażonym na coś

einer Sache die Stirn bieten  | stawić 

czemuś czoła

einfallen  | przychodzić na myśl

eingängig [ˈaɪn̯ˌɡɛŋɪç]  | chwytliwy, 

zapadający w pamięć

einhalten  | przestrzegać

einmal im Leben  | raz w życiu

einschalten  | włączać

einstehen  | ręczyć

elegante und geschmackvolle 

Kleidung  | elegancki i gustowny strój

ellenlang  | bardzo długi, rozwlekły

entdecken  | odkrywać

entfernen  | usunąć

enthalten  | zawierać

entsprechend  | odpowiednio

entsprechend teuer  | odpowiednio 

drogi

entstehen [ɛntˈʃteːən]  | powstać

entweder... oder...  | albo... albo...

entwickeln  | opracować, rozwijać

Entwürfe nähen (Pl.)  | szyć projekty

erfahren  | dowiedzieć się

erfolgreich  | odnoszący sukcesy

ergattern  | pot. upolować

ergreifen  | podejmować

erhalten  | dostać

erhältlich [ɛɐ̯ˈhɛltlɪç]  | dostępny

erheblich  | znaczny, poważny

erhöhen [ɛɐ̯ˈhøːən]  | podwyższać

erkennen  | rozpoznawać

erneut  | ponownie

erschöpfend [ɛɐ̯ˈʃoepfn̩t] 

 | wyczerpujący

erschreckend [ɛɐ̯ˈʃʀɛkn̩t] 

 | przerażający

erschwerte Bedingungen (Pl.) 

 | utrudnione warunki

erschwinglich [ɛɐ̯ˈʃvɪŋlɪç]  | przystępny

erwärmen  | podgrzać

es freut mich wirklich  | naprawdę 

mnie to cieszy

es handelt sich um...  | chodzi o...

Es ist aber nicht immer der Fall. 

 | Nie zawsze jednak tak jest.

Es ist alles andere als ein 

Kindergarten.  | Bynajmniej nie jest 

to łatwe.

es ist empfehlenswert  | zaleca się

Es unterliegt keinem Zweifel, dass... 

 | Nie ulega wątpliwości, że...

etw. als etw. bezeichnen  | określać 

coś jako coś

etw. aus etw. machen  | zrobić coś 

z czegoś

etw. für etw. halten  | uważać coś 

za coś

etw. gemein haben  | mieć coś 

wspólnego

etw. hochladen  | przesyłać 

na serwer

etw. im falschen Licht darstellen 

 | przedstawiać coś w fałszywym 

świetle

etw. im Griff haben  | pot. mieć coś 

pod kontrolą

etw. in etw. integrieren  | integrować 

coś z czymś

etw. mit etw. ausstatten 

 | wyposażyć coś w coś

etw. satt haben  | pot. mieć czegoś 

dość

etw. übrig haben für etw.  | darzyć 

coś sympatią
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etw. unter die Lupe nehmen  | pot. 

przyjrzeć się czemuś dokładniej

etw. zu schätzen wissen  | umieć 

docenić wartość czegoś

etw. zum Ausdruck bringen 

 | uzewnętrzniać coś

etwas Böses tun  | robić coś złego

etwas für seinen Geschmack finden 

 | znaleźć coś na swój gust

etwas mehr auf den Rippen haben 

 | być bardziej przy kości

ewig  | wiecznie

exklusive Kreationen von berühmten

experimentierfreudig  | lubiący 

eksperymenty

F
fast  | prawie

fast immer  | prawie zawsze

feierlich  | uroczysty

feiern  | świętować

feminin  | kobiecy

feststellen  | stwierdzać

finden  | znaleźć

flaumartige Behaarung 

 | przypominające puszek owłosienie

flexibel  | elastyczny

fließende Schleier (Pl.)  | lejące się 

welony

folgen  | śledzić

frei von Schadstoffen sein  | być 

wolnym od szkodliwych substancji

frühere (Pl.)  | wcześniejsze

führen [ˈfyːʀən]  | prowadzić

für eine kurze Weile  | przez krótką 

chwilę, na moment

für etw. anfällig  | podatny na coś

für etw. gelten  | dotyczyć czegoś

für etw. stehen  | oznaczać coś

für jdn. beten  | modlić się za kogoś

für jdn. zugänglich sein [ˈʦuːˌɡɛŋlɪç]   

| być dostępnym dla kogoś

für jede Situation gerüstet sein 

 | pot. być przygotowanym na każdą 

sytuację

Fuß in etw. fassen  | pot. zapuścić 

korzenie

G
ganz im Gegenteil  | wręcz przeciwnie

ganz nach dem Motto  | w myśl 

zasady

gebürtig [ɡəˈbʏʁtɪç]  | rodowity

gedenken  | składać hołd pamięci

gefährlich [ɡəˈfɛːɐ̯lɪç]  | niebezpieczny

gefallen  | podobać się

gefüllt [ɡəˈfʏlt]  | wypełniony

gegenwärtige Schönheitsideale (Pl.) 

 | współczesne ideały piękna

gehandelt werden  | pot. wchodzić 

w grę, liczyć się

Geht es dir um den Sneaker-

Trend?  | pot. Masz na myśli modę 

na sneakersy?

gelten  | obowiązywać

gemahlen  | zmielony

gemeinsam  | wspólnie

gerade deshalb  | właśnie dlatego

geröstet  | prażony

gertenschlank  | bardzo smukły, 

szczupły

gesiebtes Mehl  | przesiana mąka

gestalten  | kształtować

gewinnen  | zyskiwać uznanie 

i szacunek

gewöhnlich [ɡəˈvøːnlɪç]  | zwyczajny

Glanz und Glamour  | szyk i klasa

gleicher Größe  | jednakowej 

wielkości

gleichzeitig [ˈɡlaɪç̯ˌʦaɪt̯ɪç]  | jednocze-

śnie

glücklicherweise [ˌɡlʏklɪçɐˈvaɪz̯ə]   

| na szczęście

großartig [ˈɡʀoːsˌʔaːɐ̯tɪç]  | świetny, 

doskonały

gründen [ˈɡʀʏndn̩]  | zakładać

H
halbrund  | półokrągły

heimgehen  | wrócić do domu

Her mit den Tipps!  | pot. Dajże mi te 

wskazówki!
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herauskratzen  | wyskrobać

herrschend  | panujący

herstellen  | produkować, wytwarzać

hervorheben  | podkreślić

hervorrufen  | wywołać

heutzutage  | w dzisiejszych czasach

hierzulande  | tutaj, w kraju

hineintun  | włożyć

hingehen  | iść dokądś

hohe Ansprüche an jdn. stellen 

 | stawiać komuś wysokie 

wymagania

hohe Einschaltquoten (Pl.)  | duża 

oglądalność

holen  | przynosić

horten  | składować, gromadzić

hungern  | głodzić

I
Ich denke schon.  | Myślę, że tak.

im Familienkreis  | w kręgu 

rodzinnym

im Fokus stehen  | być w centrum 

uwagi

im Gegensatz zu etw. 

 | w przeciwieństwie do czegoś

im Laufe der Zeit  | z biegiem czasu

im Nachhinein  | później, po czasie

im schlimmsten Fall  | w najgorszym 

przypadku

im Schlussverkauf kaufen  | kupować 

na wyprzedaży

im vergangenen Jahr  | w ubiegłym 

roku

im Visier  | na celowniku

im Voraus  | z wyprzedzeniem

immer  | zawsze

in depressive Stimmung geraten 

 | popadaćw depresyjny nastrój

in der kommenden Saison 

 | w nadchodzącym sezonie

in die Läden kommen  | pojawić się 

na półkach sklepowych

in die Top-100-Verkaufs-Charts 

einsteigen  | wejść na listę 100 

najlepiej sprzedawanych albumów

in Echtzeit [ˈɛçtʦaɪt̯]  | w czasie 

rzeczywistym,na żywo

in erster Linie  | w pierwszej 

kolejności

in etw. zum Ausdruck kommen 

 | wyrażać się w czymś

in Frage kommen  | wchodzić 

w rachubę

in jedem Fall  | w każdym wypadku

in Mode sein  | być modnym

in Rekordzeit  | w rekordowym czasie

in vielerlei Hinsicht  | pod wieloma 

względami

in Zusammenarbeit mit jdm.  | we 

współpracy z kimś

inmitten  | pośród

innerhalb  | w ciągu

innerhalb von drei Wochen  | w ciągu 

trzech tygodni

ins Stocken geraten  | zatrzymywać 

się

insgesamt  | w sumie

interdisziplinär  | interdyscyplinarny

irgendwie  | jakoś

J
Jahr für Jahr  | co roku, z roku na rok

jahrelang benutzen  | używać latami

jährlich [ˈjɛːɐ̯lɪç]  | rocznie

jdm. den Rang ablaufen  | pot. 

prześcignąć kogoś

jdm. die Möglichkeit bieten, etw. zu

jdm. einfallen  | przychodzić komuś 

na myśl

jdm. zu etw. verhelfen  | dopomagać 

komuś w czymś

jdn. als echtes Phänomen betrachten 

 | postrzegać kogoś jako prawdziwy 

fenomen

jdn. als Wohltäter der Kinder 

betrachten  | postrzegać kogoś jako 

dobroczyńcę dzieci

jdn. auf etw. aufmerksam machen 

 | zwracać komuś na coś uwagę
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jdn. für einen polnischen Grafen 

halten  | uważać kogoś za polskiego 

hrabię

jdn. mit etw. erfreuen  | cieszyć 

kogoś czymś

jdn. nach etw. beurteilen  | oceniać 

kogoś na jakiejś podstawie

jdn. unter Leistungsdruck setzen 

 | wywieraćna kimś presję sukcesu

jdn. zu etw. bringen  | nakłonić kogoś 

do czegoś

jdn. zu etw. ermuntern  | zachęcać 

kogoś do czegoś

jdn. zu etw. überreden  | namówić 

kogoś do czegoś

jds. Interesse wecken  | wzbudzać 

czyjeś zainteresowanie

je nach  | zależnie od

jeden Trend verfolgen  | podążać 

za każdym trendem

jederzeit  | w każdej chwili

jedes Teil für sich  | każda część dla 

siebie

K
kann sich sehen lassen  | pot. robi 

wrażenie

kaum  | prawie

kein Geringerer als...  | nikt mniej 

ważny niż...

keine andere Wahl haben  | nie mieć 

innego wyboru

keine Grenzen kennen  | nie znać 

granic

keine Schwierigkeit bereiten  | nie 

przysparzać trudności

keinen Sinn haben  | nie mieć sensu

keinesfalls  | w żadnym wypadku

Kindergestalt  | dziecięca sylwetka

Kleider machen Leute  | przysł. jak 

cię widzą, tak cię piszą

klug  | mądry

knallhart  | bardzo surowy, twardy

knallige Prints (Pl.)  | jaskrawe 

nadruki

köcheln lassen  | gotować na wolnym 

ogniu

Komposita  | złożenie językowe

körperlich [ˈkoeʁpɐlɪç]  | cielesny, 

dotyczący ciała

kostenlos  | bezpłatnie

kriterienübergreifend 

 | uwzględniający wszystkie kryteria

kultig  | kultowy

künstlerisch [ˈkʏnstləʀɪʃ]  | artystyczny

küren  | wybierać

kurz  | krótki

L
lachen  | śmiać się

lang  | długi

langbeinig  | długonogi

lange halten  | długo trzymać

lange Rede kurzer Sinn  | przysł. 

krótko mówiąc

längs aufschneiden  | przeciąć 

wzdłuż

lebensbedrohlich [ˈleːbn̩sbəˌdʀoːlɪç]   

| zagrażający życiu

lebensnotwendig  | niezbędny do 

życia

leicht [laɪç̯t]  | łatwo

leistungsfähig [ˈlaɪs̯tʊŋsˌfɛːɪç] 

 | sprawny

leiten  | kierować

letztens [ˈlɛʦtn̩s]  | ostatnio

M
magersüchtig werden  | zachorować 

na anoreksję

man...  | pod tym pojęciem rozumie 

się...

maskuline Züge (Pl.)  | męskie cechy

mehr oder weniger  | mniej lub więcej

mehrmals  | wielokrotnie

meistens  | najczęściej

mindestens  | przynajmniej

missbrauchen  | nadużywać

missbrauchen  | wykorzystywać

mit Abstand zueinander 

 | z odstępem wobec siebie
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mit etw. auftrumpfen  | pot. 

wykładać atuty na stół

mit etw. umgehen  | obchodzić się 

z czymś

mit etw. verbunden sein  | być 

z czymś związanym

mit Pep  | pot. z werwą, z ikrą

mit viel Aufwand  | z dużym 

staraniem

mit zahlreichen Umzügen begehen 

 | obchodzić za pomocą licznych 

pochodów

miteinander  | ze sobą

mitentscheiden  | współdecydować

mitfiebern  | kibicować

mitmachen  | uczestniczyć

mitreden  | mieć coś do powiedzenia

mittelgroß [ˈmɪtl ̩̩ ɡʀoːs]  | średniej 

wielkości

mittlerweile  | w tym czasie

modebegeistert  | uwielbiający modę

modebewusst  | świadomy trendów 

w modzie

Modedesignern (Pl.)  | ekskluzywne 

kreacje od znanych projektantów

moderieren  | prowadzić program

Möge das so sein!  | Oby tak było!

mühelos [ˈmyːəˌloːs]  | z łatwością

mutig  | odważny

N
nach etw. streben  | dążyć do czegoś

nächste [ˈnɛːçstə]  | następny

Nährstoffe erhalten  | otrzymywać 

substancje odżywcze

Nahrung aufnehmen  | przyjmować 

pożywienie

namhaft  | znany

nämlich [ˈnɛːmlɪç]  | bowiem

-nen  | nauczycielka prac ręcznych 

i zajęć praktyczno-technicznych

neugierig  | zaciekawiony

nicht (drum) herumkommen  | nie 

być w stanie ominąć, przeskoczyć

nicht genug kriegen  | nie mieć dość

nicht in Sicht sein  | nie być 

w planach

nicht lange auf sich warten lassen 

 | pojawić się w krótkim czasie

nicht unbedingt  | niekoniecznie

nichts mit etw. zu tun haben  | nie 

mieć z czymś nic wspólnego

notwendig  | konieczny

nutzen  | skorzystać

nützlich [ˈnʏʦlɪç]  | przydatny

O
obwohl  | mimo że

öffentlicher Nahverkehr  | miejska 

komunikacja

ohne Bedenken  | bez zastanowienia

ohne Unterbrechung  | bez przerwy

P
passend  | odpowiedni

posten  | pisać posty

prächtig [ˈpʀɛçtɪç]  | okazały

prägen  | kształtować

pro Jahr  | rocznie

quasi [ˈkvaːzi]  | jakby

R
raues Betriebsklima  | surowa 

atmosfera w zakładzie pracy

realitätsfern  | daleki od 

rzeczywistości

Recht haben  | mieć rację

rechtzeitig [ˈʀɛçtˌʦaɪt̯ɪç] 

 | odpowiednio wcześnie

regelmäßig [ˈʀeːɡl ̩̩ mɛːsɪç]  | regularnie

reizen [ˈʀaɪʦ̯n̩]  | pot. fascynować

renommiert  | renomowany

riesig  | olbrzymi

S
saftig  | bujny, hojny

schaffen  | tworzyć

schenken  | podarować

schicke Klamotten (Pl.)  | pot. 

szykowne ciuchy
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schlank  | szczupły

schlecht bezahlt  | słabo płatny

schließlich [ˈʃliːslɪç]  | w końcu

schneidern [ˈʃnaɪd̯ɐn]  | szyć

schnell untergehen  | szybko ponieść 

klęskę

schön  | piękny

schön angezogen  | pięknie ubrany

schuppig [ˈʃʊpɪç]  | łuszczący się

schützen [ˈʃʏʦn̩]  | chronić

schwache Nerven (Pl.)  | pot. słabe 

nerwy

schwerwiegende Folgen (Pl.) 

 | poważne skutki

sehr gut abschneiden  | wypadać 

bardzo dobrze

sein  | być perfekcyjnie 

dopasowanym

seinen Sitz haben  | mieć swoją 

siedzibę

seit jeher  | od dawna

selbstbewusst  | pewny siebie

senken  | obniżać, zmniejszać

sich abspielen  | rozgrywać się

sich amüsieren  | bawić się

sich an etw. halten  | pot. trzymać się 

czegoś

sich ausbreiten  | rozprzestrzeniać 

się

sich ausleben  | rozwijać się

sich auswirken  | wpłynąć

sich beweisen  | dać dowód swojej 

zdolności

sich bewerben  | ubiegać się

sich dem gewaltigen Stress 

ausgesetzt sehen  | postrzegać się 

jako narażonego na ogromny stres

sich dessen bewusst sein, dass... 

 | być świadomym tego, że...

sich die Mühe geben  | zadawać 

sobie trud

sich durch etw. auszeichnen 

 | wyróżniać się czymś

sich ein neues Bild von etw. machen 

 | wyrobić sobie o czymś nowe zdanie

sich entwickeln  | rozwijać się

sich erfreuen  | cieszyć się

sich etw. anschauen  | obejrzeć sobie 

coś

sich etw. aufbauen  | zbudować sobie 

coś, stworzyć sobie coś

sich etw. denken können  | móc sobie 

wyobrazić

sich etw. gönnen  | pozwolić sobie 

na coś

sich etw. leisten können  | móc sobie 

na coś pozwolić

sich etw. zulegen  | sprawić sobie coś

sich fertig machen  | pot. 

wyszykować się

sich Gedanken machen 

 | zastanawiać się

sich hervorheben  | wyróżniać się

sich in etw. verwandeln  | przeradzać 

się w coś

sich in jdn. verlieben  | zakochać się 

w kimś

sich in neue Gewässer wagen  | pot. 

odważyć się na zrobienie czegoś 

nowego

sich inspirieren lassen  | pozwolić się 

zainspirować

sich kennenlernen  | poznać się

sich mit etw. beschäftigen 

 | zajmować się czymś

sich mit etw. rühmen  | chwalić się 

czymś

sich mit jdm. zusammentun  | łączyć 

się z kimś

sich nach dem letzten Schrei kleiden 

 | ubierać się jak nakazują najnowsze 

trendy modowe

sich selbst ein Bild machen  | wyrobić 

sobie własne zdanie

sich Selbstdisziplin auferlegen 

 | nakładać na siebie samodyscyplinę

sich stylen  | szykować, stroić się

sich über etw. klar warden  | stać się 

czegoś świadomym
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sich über Wasser halten  | pot. 

ledwie wiązać koniec z końcem

sich verändern  | zmieniać się

sich versammeln  | gromadzić się

sich verwirklichen [fɛɐ̯ˈvɪʁklɪçn̩] 

 | spełniać się

sich von der Masse abheben 

 | wyróżniać się z tłumu

sich weigern  | przeciwstawić się

sich weiterbilden  | dokształcać się

sich widerspiegeln  | odzwierciedlać 

się

sich wohl fühlen  | dobrze się czuć

sich wohlfühlen  | czuć się dobrze

sich zurückbilden  | cofać się

sinnlich [ˈzɪnlɪç]  | zmysłowy

sittsam  | przyzwoity, cnotliwy

Skizzen anfertigen (Pl.)  | rysować 

szkice

so kommt es mir zumindest vor 

 | przynajmniej tak mi się wydaje

so schnell wie möglich  | możliwie jak 

najszybciej

sogar  | nawet

soziale Unterschiede (Pl.)  | różnice 

społeczne

spannend  | ciekawy

Spaß haben  | dobrze się bawić, 

odczuwać radość

ständig [ˈʃtɛndɪk]  | stale

steigen um...  | wzrastać o...

Störungen des 

Knochenstoffwechsels  | zaburzenia 

metabolizmu kostnego

streng limitiert  | ściśle limitowany

T
täglich [ˈtɛːklɪç]  | codziennie

tanken  | tankować

tanzbar [ˈtanʦbaːɐ̯]  | taneczny

temporär  | tymczasowo

tief in die Tasche greifen 

 | wykosztować się

tödlich enden  | kończyć się śmiercią

tragbar  | nadający się do noszenia

tragen  | nosić

treiben  | wpędzić

trocken  | suchy

trotz allem  | mimo wszystko

tun  | oferować komuś możliwość 

zrobienia czegoś

U
über  | ponad

über die Landesgrenzen hinaus 

 | poza

über etw. verfügen [fɛɐ̯ˈfyːɡn̩] 

 | dysponować czymś

überaus  | nad wyraz

überhaupt  | w ogóle

überlange Ärmel (Pl.)  | przydługie 

rękawy

übernehmen [yːbɐˈneːmən] 

 | przejmować

überraschend [yːbɐˈʀaʃn̩t] 

 | zaskakująco

übertragen [ˌyːbɐˈtʀaːɡn̩] 

 | transmitować

übertreffen [yːbɐˈtʀɛfn̩]  | przewyższać

überwältigt  | pot. zachwycony

überzeugen [yːbɐˈʦɔɪɡ̯ŋ̍] 

 | przekonywać

übrigens  | zresztą

um die Gunst der Kunden kämpfen 

 | walczyć o względy klientów

umgeben  | otaczać

ums Leben kommen  | umrzeć

umsetzen [ˈʊmˌzɛʦn̩]  | realizować

umso  | tym bardziej, tym więcej

umstritten  | kontrowersyjny

unabhängig von etw. [ˈʊnʔapˌhɛŋɪç]   

| niezależny od czegoś

unbewusst  | podświadomy

unerwartet  | niespodziewanie

unerwünschte Gerüche (Pl.) 

 | niepożądane zapachy

ungern  | niechętnie

ungewöhnlich [ˈʊnɡəˌvøːnlɪç] 

 | niezwykły
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unglücklicherweise [ˌʊnɡlʏklɪçɐˈvaɪz̯ə] 

 | na nieszczęście

unkompliziert  | nieskomplikowany

unnötig  | niepotrzebny

unter Beweis stellen  | udowodnić

unter diesen Produkten  | między 

tymi produktami

unter etw. leiden  | cierpieć z powodu 

czegoś

unter Freunden  | wśród przyjaciół

unter Vertrag nehmen  | zawrzeć 

umowę

unter Wasser  | pod wodą

unterbrechen [ˌʊntɐˈbʀɛçn̩] 

 | przerywać

unternehmen  | przedsięwziąć

unterrühren  | wymieszać

unterschiedlich [ˈʊntɐˌʃiːtlɪç]  | różnie

unterschiedlich  | różny, rozmaity

unterstützen [ˌʊntɐˈʃtʏʦn̩]  | wspierać

unzählig [ˌʊnˈʦɛːlɪç]  | niezliczona ilość

V
veranstalten  | organizować

verantwortlich  | odpowiedzialny

verbergen  | ukrywać

verbinden  | łączyć

verblassen  | tracić blask, ważność

verbringen  | spędzać

verfolgen  | śledzić

vergeben  | przydzielać

vergessen  | zapominać

verhungert  | wygłodzony

verkaufsorientiert  | nastawiony 

na sprzedaż

verlaufen  | przebiegać

verlieren  | tracić

vermeiden  | unikać

vermengen  | wymieszać

vermitteln  | przekazywać

veröffentlichen [fɛɐ̯ˈʔoefn̩tlɪçn̩] 

 | wydawać

verpasst  | przegapiony

verrückt nach jdm. sein  | pot. 

uwielbiać kogoś

verschaffen  | postarać się, nadać

verschieden  | różny

verschwinden [fɛɐ̯ˈʃvɪndn̩]  | zanikać

versichern  | zapewniać

verspielt  | wymyślny

verstärkt [fɛɐ̯ˈʃtɛʁkt]  | w większym 

stopniu

verzehren [ˌfɛɐ̯ˈʦeːʀən]  | spożywać

verzeichnen [fɛɐ̯ˈʦaɪç̯nən] 

 | odnotowywać

viel Wert auf etw. legen  | przykładać 

do czegoś dużą wagę

vielfältig [ˈfiːlˌfɛltɪç]  | różnorodny

von außen  | z zewnątrz

von etw. begeistert sein  | być 

zachwyconym czymś

von etw. erzählen  | opowiadać 

o czymś

von etw. handeln  | traktować 

o czymś

von etw. leben können  | móc żyć 

z czegoś

von etw. träumen [ˈtʀɔɪm̯ən]  | marzyć 

o czymś

von jdm. abhängen  | zależeć od 

kogoś

von statten gehen  | odbywać się

vor etw. schützen  | chronić przed 

czymś

vor Ort sein  | być na miejscu

vorausschauend  | przewidujący

voreilige Schlüsse über jdn.

vorführen [ˈfoːɐ̯ˌfyːʀən]  | prezentować

vorgegeben  | wyznaczony

vorhanden sein  | być dostępnym

vorliegen  | występować

vornehmen  | dokonać, 

przeprowadzić

vorschlagen  | proponować

vorstellen  | pokazywać

Vorteig verrühren  | rozmieszać do 

gładkiegozaczynu

W
wahre Schönheit kommt von Innen 

 | prawdziwe piękno płynie z wnętrza

war es soweit  | ...stało się to
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Was meinst du?  | Co masz na myśli?

wechseln [ˈvɛksln̩]  | zmienić

wegweisend  | prekursorski, 

wytyczający kierunki

wegzudenken  | nie można wyobrazić 

sobie bez tego świata mody

weiß [vaɪs̯]  | biały

weit verbreitet  | szeroko 

rozpowszechniony

weitgehend  | dalekosiężny

wellenförmig [ˈvɛlənˌfoeʁmɪç]  | falowo

weltberühmt  | światowej sławy

widerspiegeln [ˈviːdɐˌʃpiːɡln̩] 

 | odzwierciedlać

wie Pilze aus dem Boden schießen 

 | pot. wyrastać jak grzyby po 

deszczu

wiegen  | ważyć

wirken  | oddziaływać

wobei  | przy czym

würdige Vergütung  | godne 

wynagrodzenie

Z
zahlreich  | liczny

zahlreiche Möglichkeiten (Pl.)  | liczne 

możliwości

zeigen, wozu man in der Lage ist 

 | pokazać, co się umie

ziehen  | wyciągać na temat kogoś 

przedwczesne wnioski

ziehen lassen  | zostawić do 

wyrośnięcia

zu Ehren  | ku czci

zu einem geschmeidigen

zu einem spottbilligen Preis  | pot. po 

śmiesznie taniej cenie

zu Ende bringen  | zakończyć

zu etw. beitragen  | doprowadzać do 

czegoś

zu etw. beitragen  | przyczyniać się 

do czegoś

zu etw. führen  | prowadzić do czegoś

zu etw. greifen  | sięgać po coś

zu günstigem Preis  | po przystępnej 

cenie

zu guter Letzt  | na sam koniec

zudecken  | przykryć

zugänglich  | dostępny

zugeben  | przyznawać

Zugriff nehmen  | skorzystać z dostępu

zugunsten [ʦuˈɡʊnstn̩]  | na rzecz

zukünftig [ˈtsuːˌkʏnftɪç]  | przyszły

zum Bestäuben  | do posypania

zum Bestreuen  | do posypania

zum Glück [tsʊm ˈɡlʏk]  | na szczęście

zum Kauf anbieten  | oferować do 

zakupu

zum Schluss  | na koniec

zumindest [ʦuˈmɪndəst]  | przynajmniej

zunehmend [ˈtsuːneːmənt] 

 | rozrastający się

zur Folge haben  | skutkować

zur Verfügung stehen  | być do 

dyspozycji

zurechtkommen [ʦuˈʀɛçtˌkɔmən] 

 | poradzić sobie

zurückkehren [ʦuˈʀʏkˌkeːʀən]  | wracać

zusammenfassend  | podsumowując

zusammengesetzten Nomen (Pl.) 

 | rzeczowniki złożone

zusätzlich [ˈtsuːˌzɛtslɪç]  | dodatkowy

zustande kommen  | dojść do skutku

zwanghafte Züge tragen 

 | wykazywać cechy obsesyjno-

kompulsywne

zwischen [ˈʦvɪʃn̩]  | pomiędzy


