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A

Anfragen stellen (Pl.) |zwracać się

auf etw. eingehen |zagłębiać się

ablehnen |odrzucać

z zapytaniami

w coś

abschmecken |doprawić

angeblich |podobno

auf etw. hinweisen |wskazywać

achtsam im Hier und Jetzt |być

angenehm |przyjemny

na coś

uważnym, być tu i teraz

Angst haben |bać się

auf etw. schwören |pot. być

alleine |sam

ans Werk! |pot. do dzieła

przekonanym o czymś

Alles deutet darauf hin, dass... |

ansehen |uznawać

auf etw. stoßen [ˈʃtoːsn̩ ] |natknąć się

Wszystko wskazuje na to, że...

anstatt |zamiast

na coś

alltäglich [alˈtɛːklɪç] |codzienny

anstehen |odbywać się

auf etw. Wert legen |przywiązywać

als erstes |najpierw, na początek

w najbliższym czasie

wagę do czegoś

als etw. gelten |uchodzić za coś

anwenden |stosować

auf etw. zurückzuführen sein |

altmodisch |staromodny

anwesend |obecny

sprowadzać się do czegoś

am Bahnhof |na dworcu

anziehen |przyciągać

auf jeden Fall |w każdym razie

am besten |najlepiej

arbeitstätig |aktywny zawodowo

auf verschiedene Arten |na różne

am Empfang |na recepcji

auf dem Laufenden bleiben |być

sposoby

an den Pranger stellen |pot.

na bieżąco

auf Vordermann bringen |pot.

krytykować, potępiać

auf den Herd stellen |postawić

doprowadzać coś do porządku

an der Spitze |na czołowej pozycji

na kuchenkę

auf. jdn./etw. angewiesen sein |być

an etw. erinnern |przypominać

auf die Welt kommen |urodzić się

zdanym na kogoś/coś

o czymś

auf diese Weise |w ten sposób

aufeinander prallen |zderzać się

an etw. leiden |cierpieć na coś

auf einen Baum klettern |wspinać

ze sobą

an Herz-Kreislauferkrankungen

się na drzewo

auffrischen |pot. odświeżyć

sterben (Pl.) |umierać na choroby

auf einen Trend aufspringen |brać

aufgeben |poddawać się

układu krążenia

udział w trendzie

aufgrund |z powodu

anbieten |oferować

auf etw. achten |zwracać uwagę

aufnahmefähig [ˈaʊ̯ fnaːməˌfɛːɪç] |pot.

andauern |trwać

na coś

chłonny

andererseits |z drugiej strony

auf etw. angewiesen sein |być

aufnehmen |zawrzeć

ändern |zmieniać

zdanym na coś

aufweisen |wykazywać

anders |inaczej

auf etw. basieren |opierać się

aus ärmlichen Verhältnissen |

anerkennen |uznać

na czymś

z biednych rodzin
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aus etw. bestehen |składać się

bereiten |sprawiać

Breslau |Wrocław

z czegoś

berücksichtigen [bəˈʀʏkˌzɪçtɪɡn̩ ] |

C

uwzględniać

christlich |chrześcijański

aus Leidenschaft |z pasji,
z zamiłowania
aus welchem Land |z jakiego kraju
ausführen [ˈaʊ̯ sˌfyːʀən] |wykonywać

beruflich |zawodowy
Berührungspunkte mit etw. erfahren

D
dagegen |za to

ausländisch |zagraniczny

(Pl.) |mieć punkty styczności

ausländische Abstammung |obce

z czymś

pochodzenie

Damit ist es aber nicht getan. |Na

bescheiden |skromny

tym jednak nie koniec.

besitzen |posiadać

dänisch |duński

bestätigen [bəˈʃtɛːtɪɡn̩ ] |potwierdzać

darauf hinweisen, dass... |zwracać

außerordentlich |nadzwyczajny

beteiligt sein |mieć udział

uwagę na to, że...

auswandern |wyemigrować

betonen |podkreślać

B

betrachten |postrzegać

beachten |uwzględnić

beunruhigend |niepokojący

bedeutend |wybitny

bevölkerungsreich |ludny

beeinflussen |mieć wpływ

bewerten |oceniać

das Achtsamkeitstraining, -s |

bewertungsfrei |wolny od oceny

ćwiczenie uwagi

bezeichnen [bəˈt͡saɪ̯çnən] |nazywać

das allergrößte Sortiment |

bilden |kształcić się

największy asortyment

ausprobieren |wypróbować
Aussage treffen |wysnuć wnioski
äußern [ˈɔɪ̯sɐn] |wyrażać

befremdlich |dziwny
begehrt [bəˈɡeːɐ̯t] |pożądany
begrenzt |ograniczony
beherrschen |opanować
beim Einkaufen |na zakupach

bis an die Decke |aż po sufit

beinhalten |zawierać

blitzschnell [blɪʦˈʃnɛl] |pot.

beispielsweise |na przykład
bekannt |znany
beliebt |lubiany

błyskawicznie
Bock auf etw. haben |pot. mieć

damalig |ówczesny

darstellen |przedstawiać, ukazywać
darüber hinaus |ponadto, poza tym
darunter |w tym
darunter fallen |należeć do czegoś
das Abbild |wizerunek

das Alltagsdeutsch |język niemiecki
codzienny
das Aneignen |przyswajanie
das Angebot, -e |oferta
das Angenehme mit dem Nützlichen

na coś ochotę

verbinden |pot. łączyć przyjemne

benutzen |używać

boomen |przeżywać boom

z pożytecznym

beobachten |obserwować

breitgefächert |bogaty, różnorodny

das Anwesen |posesja

bemerkenswert |godny uwagi
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das Arbeitsgedächtnis |pamięć

das Fremdsprachenlernen |nauka

das Königtum [ˈkøːnɪçtuːm] |

robocza

języków obcych

królestwo

das Ausmaß |wymiar, zasięg

das Fügen |dodanie

das Kulturkaufhaus |towarowy dom

das Bauwerk |budowla

das Gebäck [ɡəˈbɛk] |pieczywo

kultury

das Bauwesen |budownictwo

das Gebet, -e |modlitwa

das Land, Länder |kraj, państwo

das Beispiel, -e |przykład

das Gedicht |wiersz

das Langzeitgedächtnis [ˈlaŋʦaɪ̯tˌ

das Betriebssystem |system

das Gehirn |mózg

ɡəˈdɛçtnɪs] |pamięć długotrwała

operacyjny

das Genus |rodzaj

das Bewusstsein |świadomość
das Bistum, -tümer |diecezja
das Bundesgesetz, -e |ustawa
federalna
das Bundesland |kraj związkowy
das Denkmal |pomnik
das Ding, -e |rzecz
das Einkaufserlebnis der besonderen
Art |wyjątkowe doświadczenie
zakupowe
das Engagement [ãɡaʒˈmãː] |
zaangażowanie
das Erdgeschoss |parter
das Ereignis, -e |wydarzenie

das Gericht [ɡəˈʀɪçt] |potrawa
das Gespräch [ɡəˈʃpʀɛːç] |rozmowa
das Grundschulkind, -er |dziecko
w wieku wczesnoszkolnym
das Handwerk |rzemiosło
das Hausfrauenklischee |pot.
stereotyp „kury domowej”
das Heimatdorf |rodzinna wioska
das Heimatgebiet |region rodzimy
das Heimatland |ojczyzna
das Herrschaftsgebiet |obszar
panowania
das Herzogtum [ˈhɛʁʦoːktuːm] |

das Leben |życie
das Leben in vollen Zügen genießen
|pot. używać życia
das Lehrmittel, - |pomoc
dydaktyczna
das Lesestück, -e |czytanka
das Licht, -er |światło
das Lied, -er |piosenka
das Markenzeichen [ˈmaʁkn̩ ˌʦaɪ̯çn̩ ] |
znak rozpoznawczy
das Merkmal |cecha
das Mittelalter |średniowiecze
das Moor |torfowisko
das Morgenland |Wschód
das muss man gesehen haben |to

das Ergebnis, -se |wynik

księstwo

das Erzgebirge |Rudawy

das Jahrhundert |wiek

das Niveau [niˈvoː] |poziom

das etwas andere Kaufhaus |nieco

das Kirchenwesen |kościół (jako

das öffentliche Bild |publiczny obraz

inny dom towarowy

organizacja)

das Opfer, - |ofiara

das Familienbudget [faˈmiːli̯ənbyˈʤeː]

das Kleid |sukienka

das Pauken |pot. wkuwanie

|budżet rodzinny

Das klingt interessant. |To brzmi

das Phänomen [fɛnoˈmeːn] |fenomen,

das Feuchtgebiet [ˈfɔɪ̯çtɡəˌbiːt] |teren

interesująco.

zjawisko

podmokły

das Kloster |opactwo

das Prinzip [pʀɪnˈʦiːp] |zasada

trzeba zobaczyć
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das Rathaus |ratusz

das Wendenreich |kraj Wendów

der Anwärter, - |kandydat

das Roggenbrot |chleb żytni

das Wesentliche |istotny

der Anwerbestopp |stop

das Schamgefühl [ˈʃaːmɡəˌfyːl] |

das Zeichen [ˈt͡saɪ̯çn̩ ] |znak

werbowania

poczucie wstydu

das Zielland |kraj docelowy

der Arbeitgeber, - |pracodawca

das Schmökerparadies

das Zusammenleben |wspólne życie

der Arbeitsalltag |codzienne życie

[ˈʃmøːkɐpaʀaˈdiːs] |pot. raj

das Zusammenspiel |zgranie

zawodowe

dla miłośników czytania

(das) Sachsen |Saksonia

der Arbeitsmarkt |rynek pracy

das Selbstgespräch, -e

dazugeben |dodać

der Atem |oddech

[ˈzɛlpstɡəˌʃpʀɛːç] |monolog

dem äußeren Anschein zum Trotz |

der Aufenthalt |pobyt

das Selbststudium |

wbrew pozorom

der Aufstand, -stände |powstanie

samokształcenie

dem ein oder anderen |niejednemu

der Ausbruch |wybuch

das Seminar, -e |seminarium

dem Niedergang geweiht sein |być

der Ausländer, - [ˈaʊs̯ ˌlɛndɐ] |

das spielerische Lernen |uczenie się

skazanym na upadek

obcokrajowiec

poprzez zabawę

dementsprechend [ˈdeːmʔɛntˌʃpʀɛçn̩ t] | der Auslandsaufenthalt |pobyt

das Sprachzentrum |centrum

odpowiednio

za granicą

języków

demzufolge |jako konsekwencja

der Austausch |wymiana

das Sprichwort |przysłowie

den Märtyrertod sterben |ponieść

der Austauschschüler, - |uczeń

das Studium absolvieren |ukończyć

śmierć męczeńską

biorący udział w wymianie szkolnej

studia

den Rücken kehren |odwrócić się

der Begriff |pojęcie

das Üben von Kritik |krytykowanie

plecami

der Bekanntheitsgrad |zakres

das Übergewicht [ˈyːbɐɡəˌvɪçt] |

den Vorsitz haben |przewodniczyć

popularności

nadwaga

dennoch |jednak, mimo to

der Bereich, -e [bəˈʀaɪ̯ç] |dziedzina,

das Unternehmen, - |

der Alltag |codzienność, dzień

obszar|

przedsiębiorstwo

powszedni

der Bergbau |górnictwo

das Unwort, -wörter |antysłowo

der Altersgenosse, -n |rówieśnik

der Besucher, - |gość, klient,

das Volksfest |wesołe miasteczko

der Anfänger |początkujący

odwiedzający, turysta

das Vorhofflimmern |migotanie

der Anglizismus, Anglizismen |

der Bewegungsmangel |brak ruchu

przedsionków

anglicyzm

der Bewusstseinszustand |stan

das Weltkulturerbe |światowe

der Anhänger, - [ˈanˌhɛŋɐ] |zwolennik

umysłu

dziedzictwo kulturowe

der Anteil |część

der Bischof [ˈbɪʃɔf] |biskup
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der Blutdruck |ciśnienie krwi

der Einzelunterricht [ˈaɪ̯nʦlʔ̩ ʊntɐˌʀɪçt]

der gegenseitige Respekt |

der Bluthochdruck |nadciśnienie

|lekcja indywidualna

wzajemny szacunek

tętnicze

der Elternteil |rodzic

der geistige Kernpunkt Europas |

der Blutzuckerspiegel [ˈbluːtʦʊkɐˌʃpiːɡl̩]

der Erfolg |sukces

intelektualne centrum Europy

|poziom cukru we krwi

der Erste Weltkrieg |I wojna

der Geschichtsforscher, -

der Brei |pot. papka

światowa

[ɡəˈʃɪçʦˌfɔʁʃɐ] |badacz historii

der Bürger, - |obywatel

der Erwachsene, -n [ɛɐ̯ˈvaksənə] |

der Chronist |kronikarz

osoba dorosła

der dauerhafte Aufenthalt |trwały

der Erzbischof |arcybiskup

pobyt

der Fehler, - |błąd

der Denker, - |myśliciel

der Feiertag, -täge |święto

der Deutsche Akademische

der Ferne Osten |Daleki Wschód

Austauschdienst |Niemiecka

der Filmliebhaber, - |miłośnik

Centrala Wymiany Akademickiej

filmów

der Dichter, - [ˈdɪçtɐ] |poeta

der Fluss, die Flüsse |rzeka

der Dichterbund |zrzeszenie poetów

der Freundschaftsvertrag

der DIN-Beirat |rada DIN (DIN to

[ˈfʀɔɪ̯ntʃafʦfɛɐ̯ˌtʀaːk] |traktat

Niemiecka Norma Przemysłowa)

o przyjaźni

der Dolmetscher, - [ˈdɔlmɛʧɐ] |

der ganze Stolz |wielka chluba

tłumacz ustny

der Garten |ogród

der Dorfalltag |codzienność na wsi

der Gast, Gäste |gość

der Edelmann |szlachcic

der Gastarbeiter, - |pot. robotnik

iskierka nadziei

der Ehrenvorsitzende

z zagranicy

der Interviewer |dziennikarz

[ˈeːʀənˈfoːɐ̯ˌzɪʦn̩ də] |honorowy

der Gebrauch |użycie

przeprowadzający wywiad

przewodniczący

der geburtenschwache Jahrgang |

der Israeli, -s |Izraelczyk

der ein oder andere |jeden czy drugi

rocznik niżu demograficznego

der Jahrestag |rocznica

der Einfluss |wpływ

der Gedenktag |dzień pamięci

der Jargon [ʒaʁˈɡɔŋ] |żargon

der Einwohner, - |mieszkaniec,

der Gefolgsmann |zwolennik,

der Koffer, - |walizka

obywatel

poplecznik

der Kontext, -e |kontekst

der Glückspilz [ˈɡlʏksˌpɪlʦ] |pot.
szczęściarz
der Gottesknecht |sługa Boży
der Grund, Gründe |powód
der Haufen |pot. stos, kupa
der Hauptsitz |główna siedziba
der Haushalt, -e |gospodarstwo
domowe
der Heilige, -n |święty
der Herrscher |władca
der Herzog |książę
der Hinweis, -e |wskazówka
der Hochschulabschluss,
-abschlüsse |dyplom ukończenia
szkoły wyższej
der Hoffnungsschimmer |pot.
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der Kranke, -n |osoba chora

der Pass |paszport

der Speer, -e |dzida, oszczep

der Kreis |koło

der Priester - |ksiądz

der Spinner, - [ˈʃpɪnɐ] |pej.

der Kritikpunkt |problem

der Promi |pot. osoba publiczna,

pomyleniec

der Kultort |kultowe miejsce

gwiazda

der Sprachgebrauch |użycie języka

der Kümmel [ˈkʏml̩] |kminek

der Rachefeldzug |kampania

der Sprachkurs, -e |kurs językowy

der Kunde, -n |klient

zemsty

der Sprachrat |rada językowa

der Künstler, - |artysta

der Rat, .. e |rada

der Sprachreisenanbieter |dostawca

der Laib |bochenek

der Ratschlag |rada

usług turystycznych w zakresie

der Laut, -e |dźwięk

der Rückzugsort [ˈʀʏkʦuːksˌʔɔʁt] |

języków

der Lebenslauf |życiorys

miejsce odpoczynku, wyciszenia

der Sprachwissenschaftler, - |

der Leiter der Kriegskommission |

der Sachverhalt |stan rzeczy

językoznawca, lingwista

przewodniczący komisji wojennej

der Satz, Sätze |zdanie

der Stammkunde, -n |stały klient

der Lerninhalt, -e |treść kształcenia

der Schaffer, - |twórca

der Stern [ʃtɛʁn] |gwiazda

der Lernvorgang |proces uczenia się

der Schlachtplan [ˈʃlaχtˌplaːn] |pot.

der Stettiner Raum |okolice

der Lesestoff |materiały do czytania

plan działania

Szczecina

der Magen knurrt |pot. burczy

der Schreibfehler |błąd

der Stil |styl

w brzuchu

ortograficzny

der Studiengang, -gänge |kierunek

der Maler, - |malarz

der Schriftsatz, ..e [ˈʃʀɪftˌzaʦ] |skład

studiów

der Mangel |niedobór

(tekstu)

der Sturz [ʃtʊʁʦ] |obalenie

der Marktplatz |rynek

der Schriftsteller, - [ˈʃʀɪftˌʃtɛlɐ] |pisarz

der Sumpf |bagno

der Märtyrer |męczennik

der Schritt |krok

der Tonträger, - |nośnik dźwięku,

der Migrationshintergrund |

der Schulabschluss |ukończenie

np. płyta CD

pochodzenie migracyjne

szkoły

der Topf |garnek

der Mitgliedsbeitrag, ..e |składka

der Schutzpatron, en |patron

der Traum, Träume |marzenie

członkowska

der Schwäger |szwagier

der Treffpunkt |miejsce spotkań

der Muttersprachler, - |native

der Slawenstamm, -stämme |

der Überblick |zarys

speaker

plemię słowiańskie

der Übersetzer - [ˌyːbɐˈzɛʦɐ] |

der Nachfolger, - |następca

der Sohn |syn

tłumacz pisemny

der Nordwesten |północny zachód

der Soldat, -en |żołnierz

der überwiegende Großteil |

der Ort |miejsce

der Sorbe, -n |Serbołużyczanin

znacząca większość
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der Umgang mit etw. |obchodzenie

der Werktag, -e |dzień roboczy/

die Aneinanderreihung |skupisko

się z czymś

powszedni

die Angabe, -n |informacja

der Umsatz |obrót, wpływy

der Wettstreit |rywalizacja

die Anlaufstelle |adres, miejsce

der Unmut |niechęć, złość

der wissenschaftliche Fortschritt |

die Arbeitskräfte (Pl.) |siły robocze

der Unterricht |zajęcia lekcyjne

postęp naukowy

die Arbeitswelt |środowisko pracy

der Ursprung [ˈuːɐ̯ˌʃpʀʊŋ] |

der Workshop, -s |warsztaty

die Armut |ubóstwo

pochodzenie, początek

der Wortschatz [ˈvɔʁtˌʃaʦ] |

die Auflistung |wykaz

der Verbündete, -n |sprzymierzeniec

słownictwo

die Ausbildung |wykształcenie

der Verehrer, - [fɛɐ̯ˈʔeːʀɐ] |wielbiciel
der Verein |stowarzyszenie
der Vetter, - |kuzyn
der Völkername, -n |nazwa narodu
der Volksstamm, -stämme
[ˈfɔlksˌʃtam] |plemię

der Vorredner, - |przedmówca
der Vorschlag, Vorschläge |
propozycja
der Vorsitzende |przewodniczący
der Vorteil |zaleta
der Vorteil, -e |korzyść
der Wahlberechtigte, -n |

der Yoga-Praktiker |praktykujący
jogę
der Zusammenschluss [ʦuˈzamənˌʃlʊs]
|związek
der Zustand [ˈʦuːˌʃtant] |stan
der Zuwanderer, - |imigrant
der zweite Weltkrieg |druga wojna
światowa
der Zwiebelmarkt |targ cebulowy
der/das Flair |aura
derartig weit |tak daleko sięgający
deutlich schlechter abschneiden |
mieć znacznie gorsze wyniki
die Abkürzung [ˈapˌkʏʁt͡sʊŋ] |skrót

die Ausdrucksweise |sposób
wyrażania się
die Auserwählte, -n [ˈaʊ̯ sʔɛɐ̯ˌvɛːltə] |
wybranka
die Auskunft über etw. |informacja
o czymś
die Ausnahme, -n |wyjątek
die Ausrede, -n |wymówka
die Aussprachehilfe |pomoc
w wymowie
die Auswahl |wybór
die Auszeichnung [ˈaʊ̯ sˌʦaɪ̯çnʊŋ] |
wyróżnienie
die Auszeit, -en |przerwa

uprawniony do głosowania

die Absage, -n |odmowa

der Weg |droga

die Abteilung, -en |dział

die Bedeutung, -en |znaczenie

der Weise, -n |mędrzec

die Abzweigung |odłam

die Behauptung |stwierdzenie

der Weißwein |białe wino

die Achtsamkeit |baczność, uwaga

die Behörde, -n [bəˈhøːɐ̯də] |urząd

der Wende, -n |Wend, Wendowie

die Ähnlichkeit, -en |podobieństwo

die Bemühung, -en |staranie, trud

der Wendenfürst |książę Wendów

die alternde Bevölkerung |

die Bevölkerung |społeczeństwo

der Wendenstamm |plemię

starzejące się społeczeństwo

die Bratwurst |typowa dla Niemiec

wendowskie

die Andacht |rozważanie, modlitwa

smażona lub grillowana kiełbasa
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die Broschüre, -n [bʀɔˈʃyːʀə] |

die Ermäßigung, -en [ɛɐ̯ˈmɛːsɪɡʊŋ] |

die Gewaltbereitschaft |gotowość

broszura

zniżka

do przemocy

die Chancen stehen hoch |szanse są

die Ermordung |mord

die Grenze [ˈɡʀɛnʦə] |granica

duże

die Errungenschaft, -en |osiągnięcie

die Gruppengröße |wielkość grupy

die Dame |dama

die Erscheinung, -en |zjawisko

die Hälfte [ˈhɛlftə] |połowa

die Darstellung Christi im Tempel |

die Ersterwähung [ˈeːɐ̯stʔɛɐ̯vɛːnʊŋ] |

die Handelsbeziehungen (Pl.) |

ofiarowanie Chrystusa w świątyni

pierwsza wzmianka

stosunki handlowe

die Devise |motto, hasło

die Erweiterung |rozszerzenie

die Hauptstadt [ˈhaʊ̯ ptˌʃtat] |stolica

die Dimension |wymiar

die Etage, -n [eˈtaːʒə] |piętro

die Herausforderung, -en |

die Dreiteilung |trójpodział

die Fähigkeit, -en [ˈfɛːɪçkaɪ̯t] |

wyzwanie

die Ehe, -n |małżeństwo

umiejętność

die Herkunft |pochodzenie

die Eigeninitiative |inicjatywa

die Fernsehmoderatorin |

die Hinterlassenschaft |dziedzictwo

własna

prezenterka telewizyjna

die Hochschule |szkoła wyższa

die eigentliche Ursache |właściwa

die Forschung |nauka, badania

die Hürde |przeszkoda

przyczyna

die Frauenfeindlichkeit |wrogość

die Institution, -en |instytucja

die Eile |pośpiech

wobec kobiet

die Israeli, -s |Izraelka

die Einheit |jedność

die Fremdsprache |język obcy

die Kanzelrede, -n |kazanie

die Einladung |zaproszenie

die Freundschaft |przyjaźń

die Kleinigkeit, -en |drobnostka

die Einstellung |nastawienie

die Friedfertigkeit |zgodność,

die Koryphäe, -n [ˌkoʀyˈfɛːə] |ekspert,

die Elbe |Łaba

ustępliwość

autorytet

die Empfehlung, -en |polecenie

die Gefangenschaft |uwięzienie,

die Kunst |sztuka

die Entdeckungsreise, -n |wyprawa

niewola

die Kunstsprache |sztuczny język

odkrywcza

die Germanistik |germanistyka

die Lebens- und Arbeitsbedingungen

die Entspannungsmethode |

die germanistische

|warunki życia i pracy

technika relaksacyjna

Sprachwissenschaft |germanistyka

die Lebensjahre |lata życia

die Entstehung |powstanie

die Gesamtbevölkerung |ogół

die Lebenssituation, -en |sytuacja

die Erfahrung, -en |doświadczenie

ludności

życiowa

die Erforschung |zbadanie

die Gesellschaft |społeczeństwo,

die Lernforschung |badania

die Erklärung |wyjaśnienie

towarzystwo

procesów dydaktycznych

die Erläuterung, -en |wyjaśnienie

die Gestaltung |nadanie formy

die Lesbarkeit |czytelność
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die Leseratte, -n |pot. mól

die Persönlichkeit, -en |osobowość

die Signierstunde, -n |podpisywanie

książkowy

die Pflege |opieka

książek

die Lösung |rozwiązanie

die Pforten offen halten |fig.

die Skulptur, -en |rzeźba

die Meditationseinheit |seans

otwierać wrota

die Sozialleistung, -en |świadczenie

medytacji

die Platte |krążek, płyta

socjalne

die Mehrheit [ˈmeːɐ̯haɪ̯t] |większość

die Präsidentschaftswahl, -en |

die Spannung, -en |napięcie

die Mischung |mieszanka

wybory prezydenckie

die Spende, -n |darowizna

die Privatperson |osoba prywatna

die Spezialität [ʃpeʦi̯aliˈtɛːt] |

die Missionsunternehmung, -en |
misja
die Mitgliedschaft |członkostwo
die Mittagspause |przerwa
obiadowa
die Modeerscheinung |zjawisko
modowe
die Möglichkeit [ˈmøːklɪçkaɪ̯t] |
możliwość
die Mühe [ˈmyːə] |trud
die Mundart |dialekt
die Nationalitätsbezeichung, -en |
określenie narodowości
die Naturwissenschaften (Pl.) |nauki
przyrodnicze
die Niederlausitz |Łużyce Dolne

die Pulsfrequenz [ˈpʊlsfʀeˌkvɛnʦ] |
puls
die Quantenphysik [ˈkvantn̩ fyˌziːk] |
fizyka kwantowa
die Rechtschreibung [ˈʀɛçtˌʃʀaɪ̯bʊŋ] |
ortografia
die Rechtssprache [ˈʀɛçʦˌʃpʀaːχə] |
język prawniczy
die Redensart |zwrot (językowy)
die Redewendung, -en |zwrot
idiomatyczny
die Regel, -n |reguła, zasada
die Reihenfolge |kolejność
die Rückkehr |powrót

specjalność
die Sprachkenntnisse (Pl.)
[ˈʃpʀaːχˌkɛntnɪsə] |znajomość języków

obcych
die Sprachschulmitarbeiterin
[ˈʃpʀaːχˌʃuːl mɪtˌʔaʁbaɪ̯təʀɪn] |

pracownica szkoły językowej
die Staatsbürgerschaft
[ˈʃtaːt͡sbʏʁɡɐˌʃaft] |obywatelstwo

die Stadtführung [ˈʃtatˌfyːʀʊŋ] |
oprowadzanie po mieście
die Stadtgestaltung |tworzenie
układu miasta
die Stärke, -n |mocna strona
die Stichprobenerhebung |badanie

die Oberlausitz |Łużyce Górne

die Schieflage |trudna sytuacja

reprezentacyjne

die Offenheit |otwartość

die Schwäche, -n [ˈʃvɛçə] |słaba

die Strohblume [ˈʃtʀoːˌbluːmə] |

die Öffnungszeiten (Pl.)

strona

kocanka (roślina)

[ˈoefnʊŋsˌʦaɪ̯tn̩ ] |godziny otwarcia

die Schwierigkeit, -en [ˈʃviːʀɪçkaɪ̯t] |

die Strömung, -en [ˈʃtʀøːmʊŋ] |nurt

die Ostsee |Morze Bałtyckie

trudność

die Studie, -n [ˈʃtuːdi ̯ə] |badanie

die Party-Stimmung |pot.

die Sehenswürdigkeit, -en

die Suche hat ein Ende |

imprezowy nastrój

[ˈzeːənsˌvʏʁdɪçkaɪ̯t] |zabytek

poszukiwanie się kończy
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die Tatsache |fakt

die Verwendung |użycie

die Zeitverschwendung

die Todesursache, -n |przyczyna

die Vielfalt |różnorodność

[ˈʦaɪ̯tfɛɐ̯ˌʃvɛndʊŋ] |strata czasu

śmierci

die Vokabelliste, -n |lista słówek

die Zusammenarbeit

die Traurigkeit |smutek

die Völkerwanderung

[ʦuˈzamənˌʔaʁbaɪ̯t] |współpraca

die Trommel, -n |bęben

[ˈfoelkɐˌvandəʀʊŋ] |migracja,

diesen Kurs belegen |zapisać się

die Übung, -en |ćwiczenie

wędrowanie

na ten kurs

die Umfrage, -n |ankieta, sondaż

die Volkshochschule, -n |ośrodek

durchaus [dʊʁçˈʔaʊ̯ s] |jak najbardziej

die Umgangssprache |język

oświaty pozaszkolnej

durchaus vielseitig aufgestellt sein |

die Vollkommenheit |doskonałość

być dość wszechstronnym

die Voraussetzung, -en |warunek

durchlaufen |przebywać, odbywać

die Vorlesung, -en |wykład

durchschnittlich [ˈdʊʁçˌʃnɪtlɪç] |

die Vorstellung |wyobrażenie

przeciętnie

die Vorstellung, -en |przedstawienie

E

się

ebenfalls |również

die Wahrheit [ˈvaːɐ̯haɪ̯t] |prawda

ehemalig |były

die Wahrheit |prawda

Ehre und Ansehen verlieren |stracić

die Ware, -n |towar

honor i poważanie

die Weihnachtszeit [ˈvaɪ̯naχʦˌʦaɪ̯t] |

eigentlich |faktycznie, właściwie,

okres świąteczny

w rzeczywistości, de facto

die Wendung, -en |zwrot

ein Achtel |jedna ósma

die Wiedererrichtung |przywrócenie

ein Gespräch führen |prowadzić

die Wiederholung |powtarzanie,

rozmowę

die Vereinigung, |zjednoczenie

powtórka

ein klarer Fall |ewidentny przypadek

die Vergangenheit |przeszłość

die Wissenschaftssprache

ein Muss |konieczność

die Verkaufsfläche [fɛɐ̯ˈkaʊ̯ fsflɛçə] |

[ˈvɪsn̩ ʃafʦˌʃpʀaːχə] |język naukowy

ein schlechtes Licht auf etw. werfen

powierzchnia sprzedażowa

die Witwe, -n |wdowa

|pot. rzucać cień na coś

die Vermutung, -en |przypuszczenie

die Wortbildung, -en |

ein weiterer |kolejny

die Vernichtung |zniszczenie

słowotwórstwo

eine Art Zweitsprache |jakby drugi

die Vernunft |rozsądek

die Wurzel, -n |korzeń

język

potoczny
die Unregelmäßigkeit, -en |
nieregularność
die Unterstützung [ʊntɐˈʃtʏʦʊŋ] |
wsparcie
die Unterstützung |poparcie
die Untersuchung, -en |badanie
die Unterzeichnung |podpisanie
die Urkunde |dokument,
zaświadczenie
die Ursache, -n |przyczyna
die Veranstaltung, -en |impreza,
wydarzenie
die Verbannung |wygnanie
die Verbesserung |polepszenie
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eine beachtliche Anzahl |pokaźna

erblühen [ɛɐ̯ˈblyːən] |rozkwitnąć

es kollidieren Welten |zderzają się

liczba

ereignisreich |obfitujący

dwa różne światy

eine davon |jedna z nich

w wydarzenia

Es lässt sich nicht leugnen |Nie

eine Pause einlegen |zrobić przerwę

erfolgreich |odnoszący sukcesy

można zaprzeczyć

eine Prise |szczypta

erfordern |wymagać

esoterische Bücher (Pl.) |książki

einen Besuch abstatten |odwiedzić

ergeben |dać wynik

ezoteryczne

einen Blick auf etw. werfen |pot.

erhalten |otrzymać, zachowywać

etw. abtun als etw. |pot. odrzucać

rzucić na coś okiem

erkunden |poznawać, odkrywać

coś

einen Einblick in etw. bekommen |
uzyskać wgląd w coś
einen Heiratsantrag machen |
oświadczać się
einer Sache weichen |ustępować
czemuś
einerseits |z jednej strony
eingestaubt |pot. zakurzony
einigermaßen [ˈaɪ̯nɪɡɐˌmaːsn̩ ] |w
pewnej mierze, w pewnym stopniu
eintreten |wstąpić
ellenlang |niezwykle długa
empfehlen |polecać
enden |kończyć się

erlangen |uzyskać
erleichtern [ɛɐ̯ˈlaɪ̯çtɐn] |ułatwiać
ermöglichen [ɛɐ̯ˈmøːklɪçn̩ ] |
umożliwiać
eröffnen |otworzyć
erreichbar [ɛɐ̯ˈʀaɪ̯çbaːɐ̯] |osiągalny
erreichen |osiągać
erschaffen |stworzyć
erschlagen |zamordować
Ersparnisse (Pl.) [eɐ̯ˈʃpaːɐ̯nɪsə] |
oszczędności
erstellen |sporządzać, stworzyć
erstens |po pierwsze

etw. als etw. ansehen |postrzegać
coś jako coś
etw. als etw. betrachten |postrzegać
coś jako coś
etw. als etw. bezeichnen [bəˈʦaɪ ç̯
nən] |określać coś jako coś

etw. an etw. bemerken |spostrzec
coś na podstawie czegoś
etw. auf schonende Art vermitteln |
przekazywać coś w delikatny sposób
etw. beweisen |udowadniać coś
etw. durch die Blume sagen |pot.
mówić coś między wierszami
etw. in Erwägung ziehen |brać coś

erwachsen [ɛɐ̯ˈvaksn̩ ] |dorosły

pod uwagę

endlos |niekończący się

erwähnenswert [ɛɐ̯ˈvɛːnənsˌveːɐ̯t] |

etw. in etw. zerlegen |rozkładać coś

entfliehen |uciekać

godny wzmianki

na coś

entsprechend [ɛntˈʃpʀɛçn̩ t] |

erwerben |nabyć, nabyty

etw. offen äußern |otwarcie

odpowiedni

erziehen |wychowywać

wypowiadać się w jakiejś sprawie

entstauben |pot. odkurzyć

Es freut mich riesig. |pot. Cieszy

etw. ohne Rücksichtnahme zur

entstehen |powstać

mnie to ogromnie.

Sprache bringen |poruszać coś

enttäuscht [ɛntˈtɔɪ̯ʃt] |rozczarowany

es ist höchste Zeit |najwyższy czas

w bezwzględny sposób

endgültig [ˈɛntɡʏltɪç] |ostatecznie
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etw. sehr vorsichtig andeuten |

fragen |pytać

geführte Anleitungen (Pl.) |

ostrożnie dawać coś do zrozumienia

fremde Umgebung |obce

prowadzone instrukcje

etw. über etw. gießen |polać coś

środowisko

gegen etw./jmd. eingestellt sein

na coś

fremdsprachig |obcojęzyczny

|być nastawionym przeciwko

etw. über etw. verraten |zdradzać

Fremdsprachkenntnisse (Pl.) |

czemuś/komuś

coś na temat czegoś

znajomość języków obcych

gegenseitig |wzajemny

etw. umgekehrt machen |robić coś

führen [ˈfyːʀən] |prowadzić

gegenwärtig [ˈɡeːɡn̩ ˌvɛʁtɪç] |

odwrotnie

fündig werden |znaleźć

teraźniejszy

etw. von etw. halten |sądzić/myśleć

poszukiwaną rzecz

gehen lassen |pozwolić odejść

coś o czymś

für deutsche Verhältnisse |jak

gehören [ɡəˈhøːʀən] |należeć

etw. weiterziehen lassen |pozwalać

na Niemcy

gelingen |udać się, powieść się

czemuś odchodzić

für etw. gelten |dotyczyć czegoś

gelten |obowiązywać, liczyć się

F

für etw. stehen |symbolizować coś

gelungen |udany

für etw. verantwortlich sein |być

gemeinnützig [ɡəˈmaɪ̯nˌnʏʦɪç] |

za coś odpowiedzialnym

użyteczności publicznej, służący

für Groß und Klein |dla dużych

dobru powszechnemu

farbenfroh |kolorowy
fehlende Bildungsabschlüsse (Pl.) |
brakujące kwalifikacje zawodowe
Fehler begehen (Pl.) |popełniać
błędy

i małych
für jeden |dla każdego

gemeinsam |wspólnie
gemütlich [ɡəˈmyːtlɪç] |wygodnie

feindlich |wrogi

G

genauso |tak samo

feminin |żeńskiego rodzaju

ganz gleich |pot. wszystko jedno

genügend |wystarczająco

festlich begehen |uroczyście

Gedanken, die einem in den Sinn

geraten |popadać

obchodzić

kommen |myśli przychodzące

gering |niewielki

feststellen |stwierdzać, stwierdzić

do głowy

gern besucht |chętnie odwiedzany

feurig |gorący, płomienny

gedenken |składać hołd pamięci

gesamt |całe

fliehen |uciekać

geduldig |cierpliwie

geschieden |rozwiedziony

fließen [ˈfliːsn̩ ] |wpływać

geeignet |odpowiedni

geschlossen [ɡəˈʃlɔsən] |nieczynne

fließend [ˈfliːsn̩ t] |płynnie

geeignet sein |nadawać się

gesellig |towarzyski

flüssig machen |rozpuścić

Gefahr laufen |być zagrożonym

gewinnen |wygrywać

fortgeschritten [ˈfɔʁtɡəˌʃʀɪtn̩ ] |

gefährden [ˌɡəˈfɛːɐ̯dn̩ ] |zagrażać

gezielt tun |czynić planowo

zaawansowany

gefährlich [ɡəˈfɛːɐl̯ ɪç] |niebezpieczny

gleichgültig [ˈɡlaɪ̯çˌɡʏltɪç] |obojętny
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gleichzeitig [ˈɡlaɪ̯çˌʦaɪ̯tɪç] |

herausfinden |stwierdzać,

im Vergleich zu etw. |w porównaniu

jednocześnie

stwierdzić, ustalać

do czegoś

glücklicherweise [ˌɡlʏklɪçɐˈvaɪ̯zə] |

herausgeben |wydawać, publikować

immer wieder |wciąż

na szczęście

hervorstechen |odznaczać się

in allen möglichen Formen |

Goethes Wohnhaus |dom, w którym

heutzutage |obecnie, w dzisiejszych

we wszystkich możliwych formach

mieszkał Goethe

czasach

in den vergangenen Jahrhunderten |

grenzwertig |będący na granicy

hilfreich |pomocny

w poprzednich stuleciach

grob geschätzt |obliczony

hinter den Mauern |za murami

in die Praxis umsetzen |stosować

hochinteressant |bardzo ciekawy

w praktyce

hochrechnen |oszacować

in die Tat umsetzen |wprowadzać

höchstwahrscheinlich |

w czyn

najprawdopodobniej

in einem neuen Glanz erstrahlen

w przybliżeniu
großartig [ˈɡʀoːsˌʔaːɐ̯tɪç] |wspaniały,
genialny
gründen |zakładać
grundlegend |podstawowy
grundsätzlich |w sumie

I

gut zu wissen |dobrze wiedzieć

im Angebot haben |oferować

H

im Durchschnitt |przeciętnie

lassen |nadać nowego blasku
in Erfüllung gehen |spełniać się
in erster Linie |przede wszystkim
in etw. verwurzelt sein |być

im Familien- oder Freundeskreis

zakorzenionym w czymś

|w kręgu rodzinnym lub w kręgu

in Folge |w następstwie

przyjaciół

in großen Mengen |w dużych

im Großen und Ganzen |ogólnie

ilościach

rzecz biorąc

in Kürze |niebawem

im Handel erhältlich sein |być

in puncto |w kwestii

hegen und pflegen |dbać,

w sprzedaży

in Schwierigkeiten geraten |popaść

kultywować

im Herzen |w sercu

w trudności/kłopoty

heidnisch |pogański

im Laufe der Jahre |na przestrzeni

in seinem Beruf aufsteigen |

heilig |święty

lat

awansować w swoim zawodzie

Heilige Drei Könige |święto Trzech

im Laufe der Zeit |z biegiem czasu

in Verbindung bringen |kojarzyć

Króli

im östlichen Teil |we wschodniej

indirekt oder andeutungsweise

heiraten |poślubić

części

formulieren |formułować coś

helfen |pomagać

im Trend liegen |pot. być na czasie

pośrednio lub aluzyjnie

häufig [ˈhɔɪ̯fɪç] |często
hauptsächlich [ˈhaʊ̯ ptˌzɛçlɪç] |przede
wszystkim
hausen |mieszkać
hautnah |na własnej skórze,
namacalnie
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infolgedessen |wskutek tego

kein Interesse haben |nie

kurzum [kʊʁʦˈʔʊm] |krótko mówiąc

innerlich zerrissen |wewnętrznie

wykazywać zainteresowania

rozdarty

keine Rolle spielen |nie odgrywać

L

ins Leben rufen |pot. powołać

żadnej roli

do życia

Keine Sorge! |Bez obaw!

insbesondere |w szczególności

keinen Zugang zu etw. haben |pot.

inzwischen |w międzyczasie

nie rozumieć czegoś

irrtümlich glauben |błędnie sądzić

keinerlei |żaden

J

keineswegs |w żadnym wypadku

jährlich |rocznie
jdm. auf den Zahn fühlen |ciągnąć
kogoś za język, sondować kogoś
jdm. entgegnen |odpowiadać komuś
jdm. etw. ermöglichen [ɛɐ̯ˈmøːklɪçn̩ ] |
umożliwiać coś komuś
jdm. zu etw. verhelfen |dopomagać
komuś w czymś
jdn. als Heiligen ansehen |uważać
kogoś za świętego
jdn. ansprechen |pot. przemawiać
do kogoś

kennen lernen |poznać
kirchlich [ˈkɪʁçlɪç] |kościelny
klar sein |być jasnym
kleben |przyklejać
klein aber oho |pot. mały, ale
potężny/z dużym potencjałem
köcheln [ˈkoeçl̩n] |gotować na małym
ogniu
kommend |nadchodzący
kontraproduktiv |
kontraproduktywny
Kraft tanken |pot. naładować

laut |według
lebendig |żywy
lebenslustig |cieszący się życiem
leichtverständlich [laɪ̯çt fɛɐ̯ˈʃtɛntlɪç] |
łatwy do zrozumienia
leiden |cierpieć
leistungsfähig [ˈlaɪ̯stʊŋsˌfɛːɪç] |
sprawnie funkcjonujący
leiten |prowadzić
lesenswert |warty przeczytania
letztendlich |ostatecznie
letztere |ta druga, ostatnia
leugnen |zaprzeczać
lockere Plaudereien |pot. luźne
pogawędki
Luft nach oben haben |pot.
wymagać poprawy
Lust bekommen |nabrać ochoty

akumulatory

M

kritisches und gleichzeitig

malerisch |malowniczy

freundliches Feedback |krytyczna

manche |niektóre

i zarazem przyjazna reakcja zwrotna

mangelnde Sprachkenntnisse (Pl.) |

K

kulturell gesehen |z kulturalnego

niewystarczająca znajomość języka

kaum feststellbar sein |być

punktu widzenia

Maria Lichtmess |święto Matki

trudnym do zidentyfikowania

kulturelle Kenntnisse (Pl.) |wiedza

Boskiej Gromnicznej

kaum zu toppen |pot. niemal nie do

kulturowa

maskulin |męskiego rodzaju

przebicia

kurzlebig [ˈkʊʁʦˌleːbɪç] |krótkotrwały

massenweise |masowo

jdn. zu etw. ermuntern |zachęcać
kogoś do czegoś
jedenfalls |przynajmniej
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Maßnahmen ergreifen |podjąć kroki

möglichst professionell auftreten

Nordgermanien |Germania

meditieren |medytować

|zachowywać się jak najbardziej

Północna

mehr als die Hälfte |ponad połowa

profesjonalnie

mehrere |wiele
mehrere Stunden lang |przez wiele

mühevoll |mozolny, uciążliwy
mündlich [ˈmʏntˌlɪç] |ustnie

nur noch |tylko
nutzen |korzystać
nützlich [ˈnʏʦlɪç] |przydatny,

godzin

N

meistbesucht |najczęściej

nachweislich |w sposób

uczęszczany

udowodniony

Ö

meistenteils |przeważnie

nahebringen |przybliżać

öffentliche Verkehrsmittel |

minderjährige Opfer (Pl.) |nieletnie
ofiary
mit etw. anfangen |rozpoczynać coś
mit etw. rechnen |liczyć się z czymś
mit etw. zusammenhängen |mieć

näher bringen |przybliżyć
nahezu |niemal
nämlich [ˈnɛːmlɪç] |bowiem,
mianowicie
neben |obok
neugewonnen |nowo nabyty

pomocny

publiczne środki transportu,
transport publiczny

O
ohne Aufsicht |bez nadzoru
ohne Bedenken |bez zastanowienia

związek z czymś

nicht ganz |nie całkiem

mit gekreuzten Beinen (Pl.) |ze

nicht umsonst |nie bez powodu

skrzyżowanymi nogami

nicht unbedingt |niekoniecznie

rodziców

mit Sicherheit |z pewnością

nicht weit voneinander entfernt |

ordentlich |porządnie

mitmachen |brać udział

niedaleko od siebie

mittelalterlicher Brauch |
średniowieczny zwyczaj
mittelgroß [ˈmɪtl̩ˌɡʀoːs] |średniej
wielkości
mittleren Alters |w średnim wieku
mitwirken |współpracować

nicht zu empfehlen |niewskazany

ohne Elternobhut |bez opieki

P

nicht zwangsläufig |niekoniecznie

pauken |pot. wkuwać

nichts gegen etw. haben |nie mieć

persönliche Ansicht |osobiste

nic przeciwko czemuś

zdanie

nichtsdestoweniger
[nɪçʦdɛstoˈveːnɪɡɐ] |niemniej jednak

nie |nigdy

politisch unabhängig |niezależny
politycznie
prägen [ˈpʀɛːɡn̩ ] |kształtować

möglich |możliwy

niemals |nigdy

möglicherweise [ˈmøːklɪçɐˈvaɪ̯zə] |być

noch nicht ansatzweise |nawet

pragmatisch |pragmatyczny

może

nie w najmniejszym stopniu

prüfen |sprawdzić
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quer auf dem Erdball verteilt |

scheinen |wydawać się

selbstbewusst auftreten |

rozmieszczony po całym świecie

scheitern |ponosić porażkę, ponosić

zachowywać się w sposób pewny

R

klęskę

siebie

schicken |przysłać

selbstverständlich [ˈzɛlpstfɛɐ̯ˌʃtɛntlɪç] |

schlendern |spacerować,

oczywiście

przechadzać się

senken |obniżać

schmecken |smakować

sesshaft werden |osiąść

raten |radzić
realitätsfern |oddalony
od rzeczywistości
rege |żywy

Sexualmorde begehen |popełniać

regelmäßig [ˈʀeːɡl̩ˌmɛːsɪç] |regularnie

schriftlich |pisemnie

reichen [ˈʀaɪ̯çn̩ ] |wystarczać

Schritt für Schritt |stopniowo, krok

Reisen bildet |przysł. Podróże

po kroku

kształcą.

schrittweise [ˈʃʀɪtˌvaɪ̯zə] |stopniowo,

rentabel |opłacalny, rentowny

krok po kroku

repetierend |powtarzający się

Schulden tilgen (Pl.) |spłacać długi

riesig |olbrzymi

schwebende Mönche im Lotussitz

Rom wurde auch nicht an einem Tag

(Pl.) |lewitujący mnichowie w pozycji

erbaut. |przysł. Nie od razu Kraków

lotosu

zbudowano.

schwer messbar |trudno mierzalny

römisch |rzymski

schwer zugänglich |trudno

römisch-katholisch |rzymsko-

dostępny

katolicki

schwören |przysięgać

rote Rosen |czerwone róże

sein Wissen erweitern |poszerzać

rumlaufen |pot. biegać, latać

swoją wiedzę

sich befinden |znajdować się

S

seine Liebe ausdrücken |wyrażać

sich bemerkbar machen |dawać

Sachsen-Anhalt |Saksonia-Anhalt

swoją miłość

znać o sobie

sammeln |zbierać

seine Verwendung finden |

sich beschweren |uskarżać się

saure Sahne |kwaśna śmietana

znajdować swoje zastosowanie

sich betrogen fühlen |poczuć się

schaden |szkodzić

seinesgleichen suchen |nie mieć

oszukanym, zdradzonym

schaffen |stworzyć

sobie równych

sich die Mühe geben |zadawać

schätzen [ˈʃɛt͡sn̩ ] |cenić

seitens |ze strony

sobie trud

morderstwa na tle seksualnym
sich als nützlich erweisen |przydać
się
sich an jdn. wenden |zwracać się
do kogoś
sich anschließen |dołączyć
sich auf etw. auswirken |
oddziaływać na coś
sich auf etw. beschränken |
ograniczyć się do czegoś
sich auf etw. beziehen |odnosić się
do czegoś
sich aufwärmen |ogrzać się
sich auskennen |znać się
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sich einig sein |być zgodnym

sich gegenseitig ergänzen |

sich um etw. bewerben |ubiegać się

sich einleben |zadomowić się

uzupełniać się wzajemnie

o coś

sich entspannen |relaksować się

sich großer Beliebtheit erfreuen |

sich um etw. handeln |chodzić o coś

sich entwickeln |rozwijać się

cieszyć się dużą popularnością

sich umsehen |rozglądać się

sich ergeben |wynikać

sich körperlich betätigen |być

sich verstehen |rozumieć się

sich erhoffen |mieć nadzieję

aktywnym fizycznie

sich voneinander unterscheiden |

sich erkundigen |dowiedzieć się

sich lohnen |opłacać się

różnić się od siebie

sich erstrecken |rozciągać się
sich etw. aneignen |przyswajać
sobie coś
sich etw. angucken |pot. oglądać
sobie coś
sich etw. anschauen |oglądać sobie
coś
sich etw. einbilden |wmawiać sobie
coś
sich etw. einprägen |utrwalić sobie
coś w pamięci
sich etw. gönnen |pozwolić sobie
na coś
sich etw. überlegen |przemyśleć

sich mit etw. befassen |zajmować
się czymś
sich mit etw. beschäftigen |
zajmować się czymś
sich mit etw. quälen |zadręczać się
czymś
sich mit etw. umgeben |otaczać się
czymś
sich mit etw. vertraut machen |
zapoznać się z czymś, zaznajamiać
się z czymś
sich mit Geduld wappnen |pot.
uzbroić się w cierpliwość
sich nach etw. sehnen |tęsknić
za czymś

sich vorstellen |przedstawić się
sich weiterentwickeln |dalej się
rozwijać
sich zum Positiven verändern |
zmienić się na lepsze
sich zurückziehen [ʦuˈʀʏkˌʦiːən] |
wycofać się
sich zusammensetzen |składać się
sicherlich [ˈzɪçɐˌlɪç] |na pewno
siegreich [ˈziːkˌʀaɪ̯ç] |zwycięski
Sinn machen |mieć sens
sinnen |rozmyślać nad czymś
slawisch |słowiański
so gut wie nie zuvor |tak dobry jak

sobie coś

sich nicht trauen |nie odważyć się

nigdy

sich etw. vorsingen |śpiewać sobie

sich Sorgen machen |martwić się

sogar |nawet

coś na głos

sich sputen |śpieszyć się

somit |tak więc

sich für etw. einschreiben |zapisać

sich stapeln |gromadzić się

soweit das Auge reicht |wszędzie,

się na coś

sich stärken |posilać się

gdzie okiem sięgnąć

sich für etw. entscheiden |

sich über etw. erkundigen |

sowie |oraz

decydować się na coś, zdecydować

dowiadywać się o czymś

sparen |oszczędzać

się na coś

sich übertragen |przekładać się

spazierengehen |spacerować
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spirituell anmutend |sprawiający

trauen |udzielać ślubu

ursprünglich |pierwotny

wrażenie duchowego

trotz allem |mimo wszystko

sprachbegabt |językowo

trotz des Verbotes |mimo zakazu

Ü

utalentowany

turbulent |burzliwy

Spuren hinterlassen |pozostawić

türkischstämmig [ˈtʏʁkɪʃˌʃtɛmɪç] |

ślady

będący tureckiego pochodzenia

stammen |pochodzić

türkischstämmig |tureckiego

ständig [ˈʃtɛndɪk] |stale

pochodzenia

stark übertrieben |mocno

U

przesadzony
stark umstritten |bardzo
kontrowersyjny
statt |zamiast
stattfinden |odbywać się
stecken |tkwić, kryć się
steigen |rosnąć
stets |ciągle
steuern |sterować, kierować
stöbern |pot. buszować (po sklepie)
stundenlang |godzinami
synonym |synonimiczny

T

über den Weg laufen |napotkać
über Ersparnisse verfügen (Pl.) |
dysponować oszczędnościami
über mehrere Etagen hinweg |
na kilku piętrach
überfordert [yːbɐˈfɔʁdɐt] |przeciążony

umsetzbar |możliwe

überfürsorglich |nadopiekuńczy

do zrealizowania

übergehen [ˈyːbɐˌɡeːən] |przechodzić

unabhängig |niezależnie

übermorgen |pojutrze

unangenehm [ˈʊnʔanɡəˌneːm] |

überraschenderweise |

nieprzyjemny

niespodziewanie

unbedingt |koniecznie

übertragen |przekładać, tłumaczyć

unentbehrlich |niezbędny

überzeugen |przekonywać

unmöglich |niemożliwy

V

unscheinbar |niepozorny
unsicher |niepewny
unter anderem |między innymi
unterschiedlichen Tätigkeiten
nachgehen |prowadzić różnoraką

teilweise |częściowo

działalność

teuer |drogi

unterstützen [ˌʊntɐˈʃtʏt͡sn̩ ] |wspierać

Thüringen [ˈtyːʀɪŋən] |Turyngia

unverblümt [ʊnfɛɐ̯ˈblyːmt] |bez

Thüringer Biersuppe |turyńska zupa

ogródek, wprost

piwna

unweit |niedaleko

tiefgründig [ˈtiːfˌɡʀʏn dɪç] |dogłębnie

|być rozłożonym na cały dzień

u. a. (unter anderem) |m.in.

tätig sein |być aktywnym

thüringisch [ˈtyːʀɪŋɪʃ] |turyński

über den gesamten Tag verteilt sein

variieren |zmieniać się
verabschieden [fɛɐ̯ˈʔapˌʃiːdn̩ ] |
uchwalać (ustawę)
veranstalten |organizować
verbessern |poprawić, ulepszyć
„verblümte” Rede |przen. mowa
polegająca na mówieniu między
wierszami
verdanken |zawdzięczać
verdienen |zarabiać
verehren |czcić, wielbić
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vereinfacht |uproszczony

Viel Spaß! |Dobrej zabawy!

vor einiger Zeit |jakiś czas temu

verfallen |rozpadać się

voll im Trend liegen |pot. być

vor Kurzem |niedawno

verfälschen [fɛɐˈ̯fɛlʃn]̩ |przeinaczać

na czasie

vor Ort |na miejscu

verfassen |tworzyć

völlig begründet |w pełni

vorausgesetzt |pod warunkiem

verfügbar [fɛɐ̯ˈfyːkbaːɐ̯] |dostępny

uzasadniony

voraussetzen |zakładać

verhältnismäßig |stosunkowo

vollkommen |całkowicie

vorhanden sein |być dostępnym,

verkörpern |uosabiać

vollständig [ˈfɔlˌʃtɛndɪç] |całkowicie,

istnieć

verlangen |żądać

kompletny

vorkommen |wydawać się

verlassen |opuścić

vom Glauben abfallen |wyrzec się

vorübergehend |tymczasowo,

verleihen [fɛɐ̯ˈlaɪ̯ən] |nadać

wiary

tymczasowy

verlernen |zapominać

von A bis Z |od deski do deski

verlieren |tracić

von außerhalb |z zewnątrz

W

verloren gehen |zaginąć

von etw. abhängen |zależeć

vermengen |wymieszać

od czegoś

vermuten |przypuszczać

von etw. begeistert sein |być czymś

vernünftig |rozsądny

zachwyconym

verschärfen [fɛɐ̯ˈʃɛʁfn̩ ] |zaostrzyć

von etw. erzählen |opowiadać

verschieden |różny

o czymś

verständlich [fɛɐ̯ˈʃtɛntlɪç] |zrozumiałe

von etw. handeln |traktować

vertauscht |zamieniony

o czymś

vertiefen |pogłębiać

von etw. profitieren |czerpać

verwenden |stosować

korzyść z czegoś

verwirklichen [fɛɐ̯ˈvɪʁklɪçn̩ ] |

von etw. träumen |marzyć o czymś

realizować

von Unterricht zu Unterricht |z lekcji

verwirrend |mylący

na lekcję

verwunderlich |dziwny

von Vorteil sein |być zaletą

verzehren [ˌfɛɐ̯ˈʦeːʀən] |spożywać

vor dem Abgrund stehen |pot. stać

verzeichnen [fɛɐ̯ˈt͡saɪ̯çnən] |notować

nad przepaścią

verzögern [fɛɐ̯ˈt ͜ søːɡɐn] |odwlekać

vor dem Zerfall stehen |stać przed

verzweifelt [fɛɐ̯ˈʦvaɪ̩ ̯lft] |zrozpaczony

rozpadem

wahlberechtigt |uprawniony
do głosowania
wählen [ˈvɛːlən] |wybierać
während [ˈvɛːʀənt] |podczas gdy
wahrer Sachverhalt |prawdziwy
stan rzeczy
wahrhaftig [vaːɐ̯ˈhaftɪç] |prawdziwy
wahrnehmen [ˈvaːɐ̯ˌneːmən] |
postrzegać
wandern |migrować, wędrować
wärmend |rozgrzewający
Warschau |Warszawa
wecken |budzić
weitgehend |w znacznym stopniu
weltberühmt [ˈvɛltbəˌʀyːmt] |
światowej sławy
Welttag der Migranten und
Flüchtlinge |światowy dzień
migrantów i uchodźców
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wie der Name schon sagt |jak sama

zu etw. Stellung nehmen |zająć

zuschreiben |przypisywać

nazwa wskazuje

stanowisko w jakiejś sprawie

zuwandern |imigrować

Wie kann ich Ihnen behilflich sein? |

zu etw. zählen [ˈʦɛːlən] |zaliczać się

zuweisen |przydzielać

Jak mogę pani/panu pomóc?

do czegoś

zuwenden |zwrócić się

wie Pilze aus dem Boden schießen |

zu Fuß |pieszo

zweifellos [ˈʦvaɪ̩ ̯lfloːs] |niewątpliwie

przysł. wyrastać jak grzyby

zu Hause |w domu

zweitens |po drugie

po deszczu

zu zweit |we dwoje, w parze

zweiter Klasse |pot. gorszego sortu

wie Sand am Meer |pot. na pęczki

zubereiten |przyrządzać

zwingen |zmuszać

wiederum |z kolei

zufolge |według

wirksam |skuteczny

zufrieden |zadowolony

Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. |

zugehörig [ˈt͡suːɡəˌhøːʁɪç] |

przysł. Dla chcącego nic trudnego.

przynależny

Woran liegt das? |Jaka jest tego

zuletzt [tsuˈlɛtst] |na koniec

przyczyna?

zum Spaß |dla zabawy

wörtliche Aussage |wypowiedź

zunehmen [ˈʦuːˌneːmən] |zwiększać

słowna

się, przybierać na sile

Z

zunehmend |coraz bardziej,

zahlreich [ˈʦaːlˌʀaɪ̯ç] |liczny
Zeit aufbringen |przeznaczać czas
zerbröckeln |pokruszyć
zergehen [ʦɛɐ̯ˈɡeːən] |rozpuszczać
się
zu bieten haben |mieć
do zaoferowania
zu etw. beitragen |przyczyniać się
do czegoś
zu etw. fähig sein |być do czegoś
zdolnym
zu etw. gehören |należeć do czegoś
zu etw. greifen |sięgnąć po coś

nasilający się
zunehmend |w coraz większym
stopniu
zur Verfeinerung |dla udoskonalenia
zur Wahl stehen |być do wyboru
zurückkehren [t͡suˈʁʏkˌkeːʁən] |
powrócić
zurückreichen [ʦuˈʀʏkˌʀaɪ̯çn̩ ] |sięgać
zusammenfassend |podsumowując,
reasumując
zusammenkommen |pot. zbiegać
się
zusätzlich [ˈtsuːˌzɛtslɪç] |dodatkowo

