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A
abbauen |  zdemontować

abenteuerlustig [ˈaːbn̩tɔɪɐ̯ˌlʊstɪç] |  żądny 

przygód

Aber Spaß bei Seite. |  pot. Ale żarty 

na bok. 

Abgesehen davon, dass … |  

Abstrahując od tego, że …

ableiten |  ling. tworzyć wyraz 

pochodny

abschließen [ˈapˌʃliːsn̩] |  uchwalać 

abschneiden [ˈapˌʃnaɪd̯n̩] |  pot. 

wypadać, prezentować się 

abspielen |  odtwarzać 

ab und zu |  od czasu do czasu 

alemannisch |  alemański

alleinerziehend [aˈlaɪn̯ʔɛɐ̯ˌt͡siːənd] |  

samotnie wychowujący dziecko

als Astronaut tätig sein |  pracować 

jako astronauta

als Berufungsinstanz wirken 

|  sprawować funkcję instancji 

odwoławczej 

als etw. dienen |  służyć za coś 

als etw. gelten |  uchodzić za coś

als Gastgeber |  jako gospodarz 

als jmd. gelten |  mieć opinię kogoś  

als jmd. gelten |  uchodzićza kogoś 

anbieten |  oferować

an einem Punkt stehen |  znaleźć się 

w sytuacji

an etw. glauben |  wierzyć w coś

an etw. grenzen [ˈɡʁɛnt͡sn̩] |  graniczyć 

z czymś

an etw. vorbeikommen |  pot. nie 

przepuścić czegoś, nie pominąć 

czegoś 

anfallende Gebühren (Pl.) |  opłaty 

do uiszczenia

angeblich [ˈanˌɡeːplɪç] |  podobno 

angeboten |  oferowany

anlässlich [ˈanlɛsliç] |  z okazji 

anregend |  interesująco 

anregen |  pobudzać 

anschaulich [ˈanʃaʊ̯lɪç] |  obrazowo

ansprechen [ˈanˌʃpʁɛçn̩] |  poruszać 

(temat)

anspruchsvoll [ˈanʃpʁʊxsˌfɔl] |  ambitny

anstatt [anˈʃtat] |  zamiast 

ansteigen [ˈanˌʃtaɪɡ̯n̩] |  wzrastać

anvertrauen [ˈanfɛɐ̯ˌtʁaʊ̯ən] |  powierzać

anwenden |  stosować 

arrangierte Ehen (Pl.) |  

zaaranżowane małżeństwa

atemberaubend |  zapierający dech

auf dem Holzweg sein |  pot. idiom. 

być w błędzie 

auf dem Schlauch stehen |  pot. 

idiom. nie kapować, mieć zaćmienie 

auf den ersten Blick |  na pierwszy 

rzut oka

auf eigene Faust |  na własną rękę

auf etw. achten |  uważać na coś 

auf etw. aufmerksam machen |  

zwracać na coś uwagę 

auf etw. basieren |  bazować na 

czymś

auf etw. hinweisen |  wskazywać na 

coś 

auf etw. Lust haben |  mieć na coś 

ochotę  

auf etw. setzen |  pot. stawiać na coś 

auf etw. verweisen |  wskazywać na 

coś 

aufgeschlossen [ˈaʊ̯fɡəˌʃlɔsn̩] |  otwarty

aufgrund |  na podstawie 

aufhören [ˈaʊ̯fˌhøːʁən] |  przestawać 

auf jdm. ruht eine Verantwortung 

für etw. |  na kimś spoczywa 

odpowiedzialność za coś 

aufnehmen [ˈaʊ̯fˌneːmən] |  przyjmować

aufrechterhalten [ˈaʊ̯fʁɛçtʔɛɐ̯ˌhaltn̩] |  

utrzymać 

aufregend |  ekscytujący

aufrufen |  wzywać 

auf sein Bauchgefühl hören |  pot. 

słuchać intuicji

auf sich allein gestellt sein |  być 

pozostawionym samemu sobie
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auftischen |  podać do stołu 

auftreten |  występować

aufwachsen [ˈaʊ̯fˌvaksn̩] |  dorastać, 

wychowywać się

aus allen Herren Ländern (Pl.) |  pot. 

ze wszystkich stron świata

ausbauen |  rozbudowywać 

ausdrucksstark [ˈaʊ̯sdʁʊksʃtaʁk] |  

wymowny

aus etw. bestehen |  składać się 

z czegoś 

ausfüllen |  wypełniać

ausgebleicht [aʊ̯sɡəˈblaɪç̯t] |  wyblakły, 

spłowiały

ausnutzen [ˈaʊ̯sˌnʊt͡sn̩] |  wykorzystać

aus Vernunft |  z rozsądku

aus welchem Anlass |  z jakiej okazji 

auswählen [ˈaʊ̯sˌvɛːlən] |  wybierać

auszeichnen [ˈaʊ̯sˌt͡saɪç̯nən] |  odznaczać

auszeichnen [ˈaʊ̯sˌt͡saɪç̯nən] |  wyróżniać 

außerdem [ˈaʊ̯sɐdeːm] |  poza tym 

außerordentlich [ˈaʊ̯sɐˈʔɔʁdn̩tlɪç] |  nad 

wyraz 

B
bahnbrechend [ˈbaːnˌbʁɛçn̩t] |  

przełomowy, pionierski 

bald |  wkrótce 

bearbeiten |  zredagować, przerobić, 

opracować 

bedeuten |  znaczyć 

beeindruckend |  imponujący

befreien |  uwolnić

begabt |  uzdolniony 

begreifen |  pojąć 

behaupten |  twierdzić 

beherbergen |  mieścić

bei der Prüfung durchfallen |  pot. 

oblać egzamin

bei Geburt sterben |  umrzeć przy 

narodzinach

beinhalten |  zawierać 

beitreten |  przystępować 

bekannt |  znany

belegen |  zajmować 

beleuchten [bəˈlɔɪç̯tn̩] |  pot. naświetlać 

belächeln [bəˈlɛçln̩] |  naśmiewać się

bemerken |  dostrzec, zauważyć 

beobachten |  obserwować 

bereits genannt |  już wymieniony 

bereits |  już

bereuen |  żałować 

berühren [bəˈʁyːʁən] |  poruszać

beschleunigen [bəˈʃlɔɪn̯ɪɡn̩] |  

przyspieszać

besetzt [bəˈzɛt͡st] |  zajęty

besichtigen [bəˈzɪçtɪɡn̩] |  zwiedzać 

besiegen |  pokonać

besitzen [bəˈzɪt͡sn̩] |  posiadać 

bestehen [bəˈʃteːən] |  istnieć 

bestens aufgehoben sein |  pot. być 

w dobrych rękach

bestimmen |  określać, ustalać, 

wyznaczać 

Betonenswert ist, dass … |  Warto 

podkreślić, że …

betrachten |  postrzegać 

betreffen |  dotyczyć

beweisen |  udowadniać

bewirten |  ugaszczać 

bewältigen [bəˈvɛltɪɡn̩] |  pokonać

bezeichnen [bəˈt͡saɪç̯nən] |  określać 

bezweifeln [bəˈt͡svaɪf̯ ̩ n] |  wątpić 

bildhaft |  obrazowy

bis ins Mittelalter reichen |  sięgać 

średniowiecza 

blau machen |  pot. idiom. nie pójść 

do szkoły lub pracy

brauchen |  potrzebować 

brennen |  płonąć 

böse Räuber vertreiben (Pl.) |  pot. 

przepędzać złych rabusiów 

D
Da bin ich ganz deiner Meinung! |  

Zupełnie się z tobą zgadzam! 

Da bin ich mir sicher! |  Jestem tego 

pewien/pewna! 

Damit ist es aber nicht getan. |  Na 

tym jednak nie koniec.

daraufhin |  następnie 
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darstellen [ˈdaːɐ̯ˌʃtɛlən] |  przedstawiać  

das Abenteuer, - |  przygoda 

das Abitur |  matura (w Niemczech) 

das Ableben |  zgon 

das Adjektiv |  ling. przymiotnik 

das Alter |  wiek

das Arbeitsumfeld |  środowisko 

zawodowe

das Aschenputtel [ˈaʃn̩pʊtl]̩ |  lit. 

Kopciuszek 

das Attentat |  zamach 

das Aufbauen und Pflegen einer 

Freundschaft |  budowanie 

i pielęgnowanie przyjaźni

das Besondere |  cecha szczególna

das Binnenland |  kraj śródlądowy

das Briefmarkenmuseum |  muzeum 

znaczków pocztowych

das Böse |  zło 

das Dornröschen [dɔʁnˈʁøːsçən] |  lit. 

Śpiąca Królewna 

das Eichhörnchen [ˈaɪç̯ˌhœʁnçən] |  

wiewiórka

das eigene Wappen führen |  nosić 

swój własny herb 

das Ereignis, -se |  wydarzenie 

das Erfolgsgeheimnis |  tajemnica 

sukcesu

das Erscheinungsjahr [ɛɐ̯ˈʃaɪn̯ʊŋsˌjaːɐ̯] |  

rok ukazania się

das Erzbistum [ˈeːɐ̯t͡sˌbɪstuːm] |  

arcybiskupstwo

das Familienmitglied, -er |  członek 

rodziny 

das Familienvermögen 

[faˈmiːliə̯nfɛɐ̯ˈmøːɡn̩] |  rodzinny majątek 

das Fest, -e |  uroczystość, święto 

das Fleisch |  mięso 

Das freut mich! |  Cieszy mnie to! 

das Fürstenhaus |  ród książęcy 

das Fürstentum [ˈfʏʁstn̩ˌtuːm] |  

księstwo 

das Gefühl [ɡəˈfyːl] |  uczucie 

das Gegenüber [ɡeːɡn̩ˈʔyːbɐ] |  

rozmówca 

das Geheimnis |  tajemnica

das Genre [ˈʒɑ̃ːʁə] |  gatunek

das Geschlecht [ɡəˈʃlɛçt] |  lit. ród 

das Gesetz verabschieden |  

uchwalać ustawę 

das Gespür [ɡəˈʃpyːɐ̯] |  wyczucie

das Gestüt [ɡəˈʃtyːt] |  stadnina

das Getränk, -e [ɡəˈtʁɛŋk] |  napój 

das gleiche [das ˈɡlaɪç̯ə] |  to samo 

das Gleichgewicht [ˈɡlaɪç̯ɡəˌvɪçt] |  

równowaga 

das Glück [ɡlʏk] |  szczęście

das Grab |  grób 

das Hauptwerk, -e |  główne dzieło 

das Hauptziel |  główny cel

das Hausgesetz [haʊ̯sɡəˈzɛt͡s] |  

ustawa domowa, prawo panujące 

w książęcym domu 

das Hindernis |  przeszkoda

das Holzpferd, -e [ˈhɔlt͡sp͡feːɐ̯t] |  

drewniany koń 

das Huhn, Hühner [huːn] |  kura

das Innere |  wnętrze, charakter 

das Jubiläum, Jubiläen [jubiˈlɛːʊm] |  

jubileusz

das Kinderheim |  dom dziecka

das Krankenhaus |  szpital

das Landtagsgebäude |  budynek 

Landtagu (parlamentu kraju 

związkowego)

das Lebensalter |  wiek 

das Lebewesen, - [ˈleːbəˌveːzn̩] |  istota 

żyjąca 

das Liebesglück [ˈliːbəsɡlʏk] |  szczęście 

w miłości

das Merkmal, -e |  cecha 

das Mitglied, -er |  członek

das Mittelalter |  średniowiecze

das Mädel, -s |  pot. dziewczę, 

dziewczyna

das Märchen, - [ˈmɛːɐ̯çən] |  bajka

das Netz [nɛt͡s] |  internet

das Nomen |  ling. rzeczownik 

das Numerale |  ling. liczebnik 
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das Olivenöl [oˈliːvn̩ˌʔøːl] |  oliwa 

z oliwek 

das Personalpronomen, -pronomina 

|  ling. zaimek osobowy 

das Pfefferkorn, -körner [ˈp͡fɛfɐˌkɔʁn] |  

ziarnko pieprzu

das Profilbild |  zdjęcie profilowe

das Recht, -e [ʁɛçt] |  prawo 

das Regierungsgebäude |  budynek 

rządowy 

das Regierungsviertel |  dzielnica 

rządowa

das Reichsfürstentum [ˈʁaɪç̯sˈfʏʁstn̩ˌtuːm] 

|  hist. Księstwo Świętego Cesarstwa 

Rzymskiego 

das Rätsel [ˈʁɛːt͡sl]̩ |  zagadka

das Schicksal [ˈʃɪkˌzaːl] |  los 

das Schloss [ʃlɔs] |  zamek 

das Sprachkonstrukt, -e |  

konstrukcja językowa

das Staatsoberhaupt [ˈʃtaːt͡sʔoːbɐˌhaʊ̯pt] 

|  głowa państwa 

das Stadtpalais [ˈʃtatpaˈlɛː] |  pałac 

miejski 

das Stadtrecht |  prawo miejskie

das Steuersystem |  system 

podatkowy

das Tor |  brama

das Treffen |  spotkanie

das Unternehmen, - |  

przedsiębiorstwo 

das Vaterland |  ojczyzna 

das Verbot |  zakaz 

das Verkupplungsportal, -e |  pot. 

portal randkowy

das Vertrauen erringen |  pot. 

zdobywać zaufanie

das Volk [fɔlk] |  lud, naród

das Vorstellungsgespräch |  

rozmowa kwalifikacyjna

das Wahrzeichen [ˈvaːɐ̯ˌt͡saɪç̯n̩] |  

symbol, znak rozpoznawczy 

das Weißbrot [ˈvaɪs̯ˌbʁoːt] |  biały chleb 

das Werk, -e |  dzieło

das Wissen |  wiedza

das Wohl [voːl] |  dobro 

das Wohnzimmer [ˈvoːnˌt͡sɪmɐ] |  pokój 

dzienny 

das Wortspiel, -e |  gra słów

das Wundermittel |  cudowny środek  

das Zauberland |  zaczarowana 

kraina

das Zaubertier |  zaczarowane 

zwierzę

das Zeitalter |  epoka 

das Zuhause [t͡suˈhaʊ̯zə] |  pot. ognisko 

domowe

das Äußere [ˈɔɪs̯əʁə] |  wygląd

dauern |  trwać

deine Zeit ist vorbei |  twój czas 

minął

demnach |  tym samym

den Beschluss fassen |  podejmować 

decyzję

den Kontakt ausbauen |   zacieśniać 

kontakt 

dennoch |  mimo to

dennoch |  niemniej jednak

den Versuch unternehmen |  

podejmować próbę

der/die nächste |  następny, 

następna

der Affe |  małpa 

der Akkusativ |  ling. biernik 

der alleinige Herrscher |  jedyny 

władca 

der Alpenbogen |  geogr. pasmo 

alpejskie

der Altersgenosse, -n [ˈaltɐsɡəˌnɔsə] |  

rówieśnik 

der Anfang, Anfänge |  początek 

der Atombombenabwurf |  zrzucenie 

bomby atomowej 

der Aufenthalt |  pobyt  

der Banker, Bänker |  bankowiec 

der Begriff |  pojęcie

der Bekannte, -n |  znajomy

der Bekanntenkreis |  grono 

znajomych
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der Bereich, -e [bəˈʁaɪç̯] |  dziedzina, 

obszar 

der Besitzer, - [bəˈzɪt͡sɐ] |  właściciel 

der Beweis |  dowód  

der Bewohner, - |  mieszkaniec 

der Blick über Vaduz |  widok na 

Vaduz

der Brief |  list

der Bundesbrief |  List Federalny 

der Burzeltag |  pot. urodziny

der Bürger, - [ˈbʏʁɡɐ] |  obywatel 

der Datenschutz [ˈdaːtn̩ˌʃʊt͡s] |  ochrona 

danych

der Dativ |  ling. celownik 

der Debütroman |  powieść 

debiutancka 

der Diener, - |  sługa 

der Drache [ˈdʁaxə] |  smok

der Drehort, -orte [ˈdʁeːˌʔɔʁt] |  miejsce 

kręcenia filmu

der Dämon, -en [ˈdɛːmɔn] |  demon 

der Däne |  Duńczyk

der Einsamkeit ein Ende setzen |  

położyć kres samotności

der Einwohner, - |  mieszkaniec 

der Empfänger, - [ɛmˈp͡fɛŋɐ] |  odbiorca

der engste Freundeskreis |  

najbliższy krąg przyjaciół 

der Erfolg |  sukces 

der erste Schritt |  pierwszy krok

der Erziehungsstil [ɛɐ̯ˈt͡siːʊŋsʃtiːl] |  styl 

wychowania 

der Fabeldichter, - [ˈfaːbl ̩̍ dɪçtɐ] |  

bajkopisarz

der Fall, Fälle |  ling. przypadek

der Familienfilm, -e |  film familijny

der Familienrat |  rada rodziny 

der Fehler, - [ˈfeːlɐ] |  błąd

der Freiheitsdrang |  pragnienie 

wolności

der Freundeskreis |  grono przyjaciół

der Fuchs [fʊks] |  lis 

der Fürsprecher [ˈfyːɐ̯ˌʃpʁɛçɐ] |  

zwolennik, orędownik 

der Fürst |  książę

der Gast, Gäste |  gość 

der Gasthof |  zajazd 

der Geburtstag, -e |  urodziny 

der Gedenktag |  rocznica, dzień 

pamięci 

der Gegenstand, Gegenstände 

[ˈɡeːɡn̩ʃtant] |  przedmiot 

der Geheimdienst |  służba 

wywiadowcza 

der Geist, -er |  duch, zjawa 

der Gelehrte, -n [ɡəˈleːɐ̯tə] |  uczony 

der Genitiv |  ling. dopełniacz 

der Gesprächspartner [ɡəˈʃpʁɛːçsˌpaʁtnɐ] 

|  rozmówca 

der Großteil [ˈɡʁoːsˌtaɪl̯]  |  większość, 

przeważająca część 

der Grund, Gründe |  powód 

der Grund für etw. |  powód czegoś 

der Hafen |  port

der Hauptort |  główne miasto 

der Heimatfilm, -e |  film ukazujący 

związki mieszkańców wsi z ich 

otoczeniem

der Herrschaftswechsel |  zmiana 

władzy 

der Herrscher [ˈhɛʁʃɐ] |  władca 

der Inhalt |  treść

der Interferenzfehler, -  [ɪntɐfeˈʁɛnt͡s 

ˈfeːlɐ] |  kalka językowa

der Jahrestag, -e |  rocznica 

der Kaiser |  cesarz

der Kamerad, -en |  szkolny kolega 

der Kamerad |  kolega

der Klinkerstein, -e |  klinkier

der Knabe |  pot. chłopiec 

der Kolumnenschreiber |  felietonista, 

publicysta

der Kriminalfall, -fälle |  przypadek 

kryminalny

der Kuchen, - |  ciasto 

der Kunde, -n |  klient 

der Lack ist AB (właść. der Lack ist 

ab) |  pot. idiom. czar prysł

der Laden |  sklep
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der Liebeskummer |  zawód miłosny

der Liebhaber, - |  miłośnik 

der Liedtext, -e |  tekst piosenki

der Machthaber |  władca 

der Mitschüler [ˈmɪtˌʃyːlɐ] |  kolega 

ze szkoły

der Musterschüler [ˈmʊstɐˌʃyːləʁ] |  

wzorowy uczeń

der Märchensammler, - [ˈmɛːɐ̯çənˈzamlɐ] 

|  kolekcjoner bajek 

der Nachbar, -n |  sąsiad

der Nachkomme |  potomek

der Nachwuchs [ˈnaːxˌvuːks] |  pot. 

potomstwo 

der Namenstag, -e |  imieniny 

der Nervenkitzel [ˈnɛʁfn̩ˌkɪt͡sl]̩ |  pot. 

dreszczyk emocji

der Nominativ |  ling. mianownik 

der Nächste, -n [ˈnɛːçstə] |  bliski 

der Papst |  papież 

der Philatelist, -en [filateˈlɪst] |  

filatelista

der Plural |  ling. liczba mnoga

der Pluspunkt |  pot. zaleta

der Preis, -e |  nagroda 

der Produktionszeitraum [pʁodʊkˈt͡sio̯ːns

ˈt͡saɪt̯ˌʁaʊ̯m] |  okres produkcji

der Rechtsstaat [ˈʁɛçt͡sˌʃtaːt] |  państwo 

prawa 

der Regent |  władca 

der Rucksack [ˈʁʊkˌzak] |  plecak 

der Schiffer, - [ˈʃɪfɐ] |  szyper (kapitan 

niewielkiej jednostki pływającej po 

wodach śródlądowych)

der Schlüssel [ˈʃlʏsl]̩ |  klucz 

der Sekt |  szampan 

der Singular [ˈzɪŋɡuˌlaːɐ̯] |  ling. liczba 

pojedyncza 

der Sitz [zɪt͡s] |  siedziba

der Sitzplatz, Sitzplätze [ˈzɪt͡sˌplat͡s] |  

miejsce siedzące 

der Spiegel [ˈʃpiːɡl]̩ |  lustro

der Spitzenreiter [ˈʃpɪt͡sn̩ˌʁaɪt̯ɐ] |  lider 

der Sprachforscher, - [ˈʃpʁaːxˌfɔʁʃɐ] |  

językoznawca, lingwista 

der Sprössling, -e [ˈʃpʁœslɪŋ] |  pot. 

latorośl, pociecha 

der Sprössling [ˈʃpʁœslɪŋ] |  pot. 

latorośl, pociecha

der Spürsinn [ˈʃpyːɐ̯ˌzɪn] |  pot. 

wyczucie, nos

der Stau, -s [ʃtaʊ̯] |  korek

der Steckbrief, -e |  notka 

biograficzna 

der Stein [ʃtaɪn̯] |  kamień 

der Stifter, - [ˈʃtɪftɐ] |  darczyńca

der Streich [ʃtʁaɪç̯] |  żart, figiel

der Störfaktor [ˈʃtøːɐ̯ˌfaktoːɐ̯] |  czynnik 

zakłócający 

der Suff |  pot. pijaństwo 

der Taufpate |  ojciec chrzestny 

der Teufel |  diabeł

der Thronfolger [ˈtʁoːnˌfɔlɡɐ] |  następca 

tronu 

der Tipp |  pot. rada

der Tod |  śmierć 

der Torkel |  prasa do wina

der Traumpartner |  wymarzony 

partner

der Turm |  wieża

der Unfall |  wypadek

der Unterschied, -e |  różnica

der Ursprung, Ursprünge |  geneza 

der Verkäufer, - [fɛɐ̯ˈkɔɪf̯ɐ] |  

sprzedawca

der Verwalter |  zarządca 

der Vorschlag, Vorschläge [ˈfoːɐ̯ˌʃlaːk] |  

propozycja

der Werbeslogan, -s |  hasło 

reklamowe

der Wettbewerb |  konkurs 

der Widerspruch, -sprüche [ˈviːdɐˌʃpʁʊx] 

|  przeciwieństwo 

der Windstoß [ˈvɪntˌʃtoːs] |  podmuch 

wiatru

der Wirbelwind |  trąba powietrzna

der wirtschaftliche Aufschwung |  

pot. ożywienie gospodarcze

der Zauberspruch [ˈt͡saʊ̯bɐˌʃpʁʊx] |  

zaklęcie
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der Zollvertrag, -verträge [t͡sɔlfɛɐ̯ˈtʁaːk] 

|  umowa celna

der Zukauf, Zukäufe |  dodatkowy 

zakup 

der Zwölfbotentag |  rel. Święto 

Rozesłania Apostołów 

der Übergang |  przejście, faza 

przejściowa

deshalb |  dlatego

deutlich [ˈdɔɪt̯lɪç] |  wyraźny

dicke Freunde (Pl.) |  pot. bliscy 

przyjaciele 

die Adelsfamilie, -n |  rodzina 

arystokratyczna 

die Amts- und Landessprache |  

język urzędowy i narodowy

die Angst überwinden |  

przezwyciężyć strach

die Anlage |  urządzenie, sprzęt 

die Anzahl [ˈant͡saːl] |  liczba 

die Art, -en |  rodzaj

die Assoziation, -en [asot͡sia̯ˈt͡sio̯ːn] |  

skojarzenie 

die Aufgabe, -n |  zadanie 

die Aufmerksamkeit |  uwaga 

die Aufnahme in den Himmel |  rel. 

wzięcie do Nieba

die Aufrechterhaltung [ˈaʊ̯fˌʁɛçtɛɐ̯ˈhaltʊŋ] 

|  podtrzymanie, utrzymanie 

die Auserwählte [ˈaʊ̯sʔɛɐ̯ˌvɛːltə] |  lit. 

wybranka, osoba predestynowana 

do czegoś 

die Ausgabe |  wydanie

die Aussicht, -en |  perspektywa

die Auswahl [ˈaʊ̯svaːl] |  wybór 

die Auswahl |  wybór 

die Auswertung |  analiza 

die Außenpolitik [ˈaʊ̯sn̩politɪk] |  polityka 

zewnętrzna 

die Bedeutung |  znaczenie

die Bedienung |  obsługa

die Bedingung |  warunek

die Bekanntschaft |  znajomość

die Bergleute (Pl.) |  górnicy 

die Bergwanderung |  wycieczka 

w góry

die Besonderheit |  cecha szczególna  

die bessere Hälfte |  pot. lepsza 

połówka

die Besucherliste |  lista 

odwiedzających

die Betonung |  uwydatnienie, 

podkreślenie 

die Betriebs- und Volkswirtschaft 

|  organizacja przedsiębiorstwa 

i gospodarka narodowa 

die Bevölkerung [bəˈfœlkəʁʊŋ] |  ludność 

die Bezeichnung [bəˈt͡saɪç̯nʊŋ] |  

określenie

die Beziehung [bəˈt͡siːʊŋ] |  relacja 

die Bindungsangst |  strach przed 

związaniem się

die Bremer Stadtmusikanten (Pl.) |  

lit. Muzykanci z Bremy 

die Buchreihe |  seria książek

die Burg, -en |  gród

die Chaotin |  pot. chaotyczna 

kobieta/dziewczyna

die Dichte [ˈdɪçtə] |  gęstość

die Dienstleistung, -en |  usługa 

die Ehefrau, -en |  małżonka 

die Ehre [ˈeːʁə] |  honor 

die Eigenheit, -en |  cecha 

charakterystyczna

die Eigenständigkeit [ˈaɪɡ̯n̩ˌʃtɛndɪçkaɪt̯] |  

samodzielność 

die Einladung, -en |  zaproszenie 

die Einstellung [ˈaɪn̯ˌʃtɛlʊŋ] |  

nastawienie

die Empörung [ɛmˈpøːʁʊŋ] |  oburzenie 

die Enkelin |  wnuczka

die Enteignung, -en |  wywłaszczenie 

die Entscheidung, -en |  decyzja 

die Entscheidung treffen |  

podejmować decyzję

die Erfahrung, -en [ɛɐ̯ˈfaːʁʊŋ] |  

doświadczenie 

die Erfolgsquote, -n |  procent 

odniesionych sukcesów
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die Ernährungsweise [ɛɐ̯ˈnɛːʁʊŋsˈvaɪz̯ə] |  

sposób odżywiania się 

die Erstauflage |  pierwsze wydanie 

die Erzählweise [ɛɐ̯ˈt͡sɛːˈvaɪz̯ə] |  typ 

narracji

die Familienfeier, -n |  rodzinna 

uroczystość 

die Familienserie, -n |  serial familijny

die Feierlichkeit, -en [ˈfaɪɐ̯lɪçkaɪt̯] |  

uroczystość 

die Feier |  święto, uroczystość 

die Filmreihe |  seria filmów

die Flaschenpost |  wiadomość 

zamknięta w butelce i wyrzucona 

w morze

die Flexibilität [fɛksibiliˈtɛːt] |  

elastyczność

die Flinkheit |  zwinność

die freie Marktwirtschaft |  

gospodarka wolnorynkowa 

die Freundschaft [ˈfʁɔɪn̯tʃaft] |  przyjaźń 

die Frische |  świeżość

die Funktion ausüben |  sprawować 

funkcję 

die fürstliche Residenz |  rezydencja 

książęca

die Gattin |  małżonka 

die Gegend |  okolica

die Gehirnerschütterung 

[ɡəˈhɪʁnʔɛɐ̯ˌʃʏtəʁʊŋ] |  wstrząs mózgu

die Gelegenheit |  okazja

die Gemahlin |  lit. małżonka 

die Gemeinde, -n |  gmina

die Gesamtbedeutung |  znaczenie 

całościowe

die Geschwister (Pl.) [ɡəˈʃvɪstɐ] |  

rodzeństwo 

die Gesundheit |  zdrowie 

die Getränke durchgehen |  pot. 

przelecieć (ustalić napoje)

die Grafschaft [ˈɡʁaːfʃaft] |  hrabstwo

die Großfamilie, -n |  rodzina 

wielodzietna 

die Grundlage |  podstawa, baza 

die Gräfin [ˈɡʁɛːfɪn] |  hrabina 

die Gründungsurkunde 

[ˈɡʁʏndʊŋsˌʔuːɐ̯kʊndə] |  dokument 

założycielski 

die Handelshochschule |  Wyższa 

Szkoła Handlowa 

die Handlung |  akcja

die Hauspflichten (Pl.) [ˈhaʊ̯sˈp͡fɪçtn̩] |  

obowiązki domowe  

die Helikoptereltern (Pl.) |  pot. pej. 

rodzice, którzy otaczają swoje dzieci 

nadmierną opieką 

die Hemmungen (Pl.) |  pot. opory, 

hamulce

die Herausforderung, -en |  

wyzwanie

die Herkunft |  pochodzenie 

die Herrschaft |  władza 

die Herz-Kreislauf-Erkrankungen 

(Pl.) |  choroby układu krążenia  

die Hochzeit, -en [ˈhɔxˌt͡saɪt̯] |  wesele 

die Holzmähne |  drewniana grzywa

die Hülsenfrüchte (Pl.) [ˈhʏlzn̩ˌfʁʏçtə] |  

rośliny strączkowe 

die Iberische Halbinsel |  geogr. 

Półwysep Iberyjski 

die idyllische Lage |  idylliczne 

położenie

die Inhaberin |  właścicielka 

die Initiative ergreifen |  podjąć 

inicjatywę

die Jungfrau Maria |  rel. Dziewica 

Maryja 

die Kameradin |  koleżanka

die Kaufleute (Pl.) |  kupcy

die Kernaufgabe, -n |  główne 

zadanie 

die Kontaktaufnahme |  nawiązanie 

kontaktu

die Kost |  lit. pożywienie, strawa

die Krone |  korona 

die Kundenzufriedenheit [ˈkʊndn̩ 

t͡suˈfʁiːdn̩ˌhaɪt̯] |  zadowolenie klientów 

die Kunstsammlung |  kolekcja dzieł 

sztuki 



www.deutschaktuell.pl
95/2019

die Landeswährung |  waluta 

krajowa

die Landschaft |  krajobraz  

die Lebendigkeit |  żywotność, 

ruchliwość

die Lebenserwartung |  

przewidywana długość życia 

die Lebensgewohnheit, -en |  życiowe 

przyzwyczajenie 

die Lebensschwierigkeit, -en 

[ˈleːbn̩sˈʃviːʁɪçkaɪt̯] |  życiowa trudność

die Lebenssphäre [ˈleːbn̩sˈsfɛːʁə] |  sfera 

życia 

die Liebe auf den ersten Blick 

|  idiom. miłość od pierwszego 

wejrzenia 

die Liebe |  miłość

die Lockerheit [ˈlɔkɐhait̯] |  pot. luz, 

swoboda 

die Lust |  ochota

die Lösung |  rozwiązanie

die Macke, -n |  pot. dziwactwo

die Mariä Himmelfahrt |  rel. 

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi 

Panny 

die Mehrheit [ˈmeːɐ̯haɪt̯] |  większość 

die Mischung |  mieszanka

die Mitgliedschaft [ˈmɪtˌɡliːtʃaft] |  

członkostwo  

die moderate 

Unternehmensbesteuerung |  

umiarkowane opodatkowanie 

przedsiębiorstw 

die Musterfamilie |  wzorowa rodzina 

die Möglichkeit [ˈmøːklɪçkaɪt̯] |  

możliwość 

die Nachricht [ˈnaːxˌʁɪçt] |  wiadomość 

die Nase voll haben |  pot. idiom. 

mieć powyżej uszu

dienen |  służyć

die Neue Deutsche Härte |  muz. 

nowa niemiecka surowość (nurt 

w hardrockowej i metalowej scenie 

muzycznej, który rozwija się 

w Niemczech od lat 90)

die Note, -n |  ocena

die Oberschule, -n |  szkoła średnia 

die offene Volkswirtschaft |  otwarta 

gospodarka narodowa

die Partnerschaft [ˈpaʁtnɐʃaft] |  

partnerstwo, związek

die Pfadfinderabteilung |  oddział 

harcerski 

die Pferdezucht [ˈp͡feːɐ̯dəˈt͡sʏçtʊŋ] |  

hodowla koni

die Platte |  płyta, album 

die Privatsammlung, -en |  prywatny 

zbiór, prywatna kolekcja 

die Qual der Wahl |  pot. trudny 

wybór

die Raumstation [ˈʁaʊ̯mʃtat͡sio̯ːn] |  stacja 

kosmiczna

die Redensart, -en |  stały zwrot 

językowy 

die Rede |  mowa 

die Regentschaft |  panowanie, rządy 

die Reichweite [ˈʁaɪç̯ˌvaɪt̯ə] |  zasięg

die Sache selbst in die Hand nehmen 

|  pot. brać sprawy w swoje ręce 

die Satzverbindung, -en [ˈzat͡sfɛɐ̯ˌbɪndʊŋ] 

|  ling. zdanie współrzędnie złożone 

die Scheidung, -en [ˈʃaɪd̯ʊŋ] |  rozwód

die Schriftstellerin [ˈʃʁɪftˌʃtɛləʁɪn] |  

pisarka

die Schutzheilige [ˈʃʊt͡sˌhaɪl̯ɪɡə] |  

patronka 

die Schwarzwälder Kirschtorte |  

gastr. tort szwarcwaldzki (wiśniowy 

tort z biszkoptów przekładany bitą 

śmietaną) 

die Schweizerische 

Eidgenossenschaft [ˈʃvaɪt̯͡səʁɪʃə 

ˈaɪt̯ɡəˌnɔsn̩ʃaft] |  Konfederacja 

Szwajcarska

die Schwäche, -n [ˈʃvɛçə] |  słabość, 

słaba strona  

die Schönheit [ˈʃøːnhaɪt̯] |  piękno 

die Schüchternheit |  nieśmiałość



www.deutschaktuell.pl
95/2019

die Seele [ˈzeːlə] |  dusza 

die Sehenswürdigkeit |  zabytek 

die Seriosität [zeʁio̯ziˈtɛːt] |  powaga

die Sicherheitsstandards (Pl.) 

[ˈzɪçɐhaɪt̯͡s ˈstændɚds] |  standardy 

bezpieczeństwa

die Souveränität [zuvəʁɛniˈtɛːt] |  

suwerenność

die soziale Ungleichheit |  

nierówność społeczna 

die Spannung [ˈʃpanʊŋ] |  napięcie

die Speise, -n [ˈʃpaɪz̯ə] |  potrawa 

die Spezialität, -en [ʃpet͡sia̯liˈtɛːt] |  

specjalność kuchni, przysmak 

die Staatsregierung |  rząd państwa 

die Stadtpfarrkirche [ʃtat p͡faʁˈkɪʁç] |  

miejski kościół parafialny 

die Stellung |  stanowisko, pozycja 

die Stille [ˈʃtɪlə] |  cisza 

die Strafe, -n [ˈʃtʁaːfə] |  kara

die Streitigkeit, -en [ˈʃtʁaɪt̯ɪçkaɪt̯] |  spór, 

sprzeczka

die Studie, -n |  badanie 

dies und jenes |  pot. to i tamto 

die Taufe, -n |  chrzciny 

die Trennung, -en |  rozstanie

die Umfrage |  ankieta

die Unklarheit, -en |  niejasność 

die Unternehmensdichte |  pot. 

zagęszczenie przedsiębiorstw 

die Unternehmerin [ʊntɐˈneːməʁɪn] |  

przedsiębiorczyni 

die Unterstützung [ʊntɐˈʃtʏt͡sʊŋ] |  

wsparcie

die Veranstaltung, -en [fɛɐ̯ˈʔanʃtaltʊŋ] |  

impreza, wydarzenie

die Verantwortung für etw. 

übernehmen |  przejmować za coś 

odpowiedzialność

die Verantwortung für etw. 

übernehmen |  przejąć za coś 

odpowiedzialność 

die Vereinten Nationen (Pl.) |  Narody 

Zjednoczone 

die Verfassungsdiskussion |  

dyskusja na temat konstytucji 

die Verfilmung, -en |  ekranizacja

die Verfügbarkeit [fɛɐ̯ˈfyːkbaːɐ̯kaɪt̯] |  

dostępność 

die Vergangenheit [ˌfɛɐ̯ˈɡaŋənhaɪt̯] |  

przeszłość

die Vermutung, -en |  

przypuszczenie, hipoteza 

die Verschnaufpause |  pot. chwila 

wytchnienia

die Vielfalt |  różnorodność

die Volksschule [ˈfɔlksˌʃuːlə] |  szkoła 

podstawowa (w Liechtensteinie, 

Austrii i Szwajcarii) 

die Vorbereitung |  przygotowanie 

die Vorfreude |  przedsmak radości, 

radość z oczekiwania na coś 

die Vorliebe, -n |  upodobanie 

die Wahrheit [ˈ] |  prawda 

die Wahrscheinlichkeit [ˌvaːɐ̯ˈʃaɪn̯lɪçˌkaɪt̯] 

|  prawdopodobieństwo 

die Wirklichkeit [ˈvɪʁklɪçkaɪt̯] |  

rzeczywistość 

die Wohlfahrt [ˈvoːlˌfaːɐ̯t] |  lit. dobrobyt 

die Wohnung |  mieszkanie 

die Wortart |  ling. część mowy

die Wortverbindung, -en 

[ˈvɔʁtfɛɐ̯ˌbɪndʊŋ] |  ling. kolokacja, 

syntagma, związek wyrazów 

die Wunde, -n |  rana

die Wurzel, -n [ˈvʊʁt͡sl]̩ |  korzeń 

die Zugänglichkeit |  przystępność 

die Zukunft [ˈt͡suːˌkʊnft] |  przyszłość

die Zukunft [ˈt͡suːˌkʊnft] |  przyszłość 

die Zusammenstellung [t͡suˈzamənˌʃtɛlʊŋ] 

|  zestawienie

die Überlieferung, -en [ˈyːbɐˌliːfəʁʊŋ] |  

przekaz

die Überstunden (Pl.) [ˈyːbɐʃtʊndən] |  

nadgodziny

drehen [ˈdʁeːən] |  kręcić

durch etw. angezogen sein |  pot. 

pozwolić się czymś zafascynować  

durch etw. gekennzeichnet sein |  

charakteryzować się czymś 
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durchforsten |  pot. przeszukać, 

przewertować 

durchschnittlich [ˈdʊʁçˌʃnɪtlɪç] |  

przeciętny

durchschnittliche Schüler (Pl.) |  

przeciętni uczniowie 

durchweg [ˈdʊʁçvɛk] |  całkowicie

E
ebenfalls |  także

edel |  szlachetny 

eher |  raczej

ehrgeizig [ˈeːɐ̯ˌɡaɪt̯͡sɪç] |  ambitny 

ehrlich [ˈeːɐ̯lɪç] |  szczery

ein beschauliches Leben führen |  

wieść spokojne życie

eine Ehe führen |  prowadzić pożycie 

małżeńskie

eine eingespielte Mädchenclique 

bilden |  pot. tworzyć zgraną, 

dziewczyńską paczkę

eine friedliche Ehe führen |  wieść 

zgodne życie małżeńskie 

ein einmaliges Abenteuer |  

jednorazowa przygoda

einen besonderen Wunsch haben |  

mieć specjalne życzenie 

einen Besuch wert |  wart odwiedzin

eine neue Beziehung eingehen |  

wstąpić w nowy związek

einen großen Wert auf etw. legen |  

przykładać do czegoś dużą wagę 

einer neuen Studie zufolge |  według 

nowego badania 

eine wohltuende Wirkung |  

dobroczynne działanie 

einfallen |  przychodzić na myśl 

einführen [ˈaɪn̯ˌfyːʁən] |  wprowadzać 

einige (Pl.) |  niektóre

ein kurzer geschichtlicher Abriss |  

krótki zarys historyczny

einladen |  zapraszać 

ein paar nette Worte mit jdm. 

austauschen |  zamienić z kimś parę 

miłych słów 

einschalten |  włączyć 

einsehen |  mieć wgląd

einsetzen [ˈaɪn̯zɛt͡sn̩] |  stosować, 

używać 

ein Treffen vorschlagen |  

zaproponować spotkanie

einzeln [ˈaɪn̯t͡sln̩] |  pojedynczy 

einzigartig |  jedyny w swoim rodzaju 

ellenlang |  pot. długaśny, rozwlekły  

empfehlenswert [ɛmˈp͡feːlənsˌveːɐ̯t] |  

godny polecenia

entdecken |  odkrywać 

entsprechend [ɛntˈʃpʁɛçn̩t] |  

odpowiedni

entsprechende Softdrinks (Pl.) |  

odpowiednie napoje bezalkoholowe 

entstehen |  powstawać 

entwickeln |  rozwijać 

erfahren |  dowiedzieć się 

erfolgreich [ɛɐ̯ˈfɔlkʁaɪç̯] |  odnoszący 

sukcesy 

erfüllen |  spełniać 

ergänzen [ɛɐ̯ˈɡɛnt͡sn̩] |  uzupełniać

erhalten |  otrzymać 

erhöhen [ɛɐ̯ˈhøːən] |  zwiększyć

erkennen |  rozpoznać

erklären [ɛɐ̯ˈklɛːʁən] |  wyjaśniać 

erlangen |  uzyskać 

erleben |  doświadczyć, przeżyć

erleben |  przeżywać

erschaffen |  stworzyć

erschrecken |  przestraszyć się 

erschrocken [ɛɐ̯ˈʃʁɔkn̩] |  wystraszony

erschöpft [ɛɐ̯ˈʃœp͡ft] |  wyczerpany

ersetzen [ɛɐ̯ˈzɛt͡sn̩] |  zastępować 

erstens |  po pierwsze

erwerben |  zdobywać 

erziehen [ɛɐ̯ˈt͡siːən] |  wychowywać

erzwingen [ɛɐ̯ˈt͡svɪŋən] |  wymuszać

erzählen [ɛɐ̯ˈt͡sɛːlən] |  opowiadać 

Es bleibt uns also nichts anderes 

übrig, als … |  Nie pozostaje nam 

zatem nic innego, jak …
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es empfiehlt sich … |  jest 

wskazane …

Es handelt sich darum, dass … |  

Chodzi o to, że …

Es ist eher selten der Fall … |  Raczej 

rzadko się zdarza …

es ist empfehlenswert … |  zaleca 

się … 

es ist nicht selten der Fall, dass … |  

nierzadko zdarza się, że …

Es stellt sich heraus, dass … |  

Okazuje się, że …

etw. an jdn. anpassen |  dopasować 

coś do kogoś

etw. auf dem Schirm haben |  pot. 

idiom. pamiętać o czymś 

etw. auf den Kopf stellen |  pot. 

stawiać coś na głowie

etw. besorgen |  zatroszczyć się 

o coś, załatwić coś 

etw. die Stirn bieten |  pot. stawić 

czemuś czoła

etw. in den Griff bekommen |  dać 

sobie radę z czymś 

etw. persönlich aussprechen |  

powiedzieć coś osobiście

etw. unter die Lupe nehmen |  pot. 

dokładnie się czemuś przyjrzeć 

etw. von etw. halten |  sądzić coś 

o czymś 

etw. zu bieten haben |  mieć coś 

do zaoferowania

etwas Erstaunliches [ɛɐ̯ˈʃtaʊ̯nlɪçəs] |  coś 

zadziwiającego 

etwas herzhaftes |  coś pikantnego 

Eulen nach Athen tragen |  idiom. 

wozić drwa do lasu

ewig |  wiecznie

EWR (der Europäische 

Wirtschaftsraum) |  EOG (Europejski 

Obszar Gospodarczy)

F
falls erwünscht |  na życzenie

falls |  jeżeli 

fast |  prawie

fehlen [ˈfeːlən] |  brakować 

feiern |  świętować 

festlich [ˈfɛstlɪç] |  uroczysty 

fest |  stały

fix und fertig sein |  pot. idiom. być 

wykończonym

flimmern |  migotać

flüchtige Bekanntschaften (Pl.) |  

przelotne znajomości

flüstern [ˈfʏstɐn] |  szeptać

folgendermaßen |  następująco 

friedlich [ˈfʁiːtlɪç] |  zgodny, spokojny

frisch getrennt |  świeżo po rozstaniu

fruchtbar [ˈfʁʊxtbaːɐ̯] |  owocny 

führen [ˈfyːʁən] |  prowadzić  

für etw. stehen |  symbolizować coś

für jdn. gelten |  dotyczyć kogoś 

G
gebrauchen |  potrzebować 

gebrauchen |  używać

gefestigt |  stabilny, stały

gefährlich [ɡəˈfɛːɐ̯lɪç] |  niebezpieczny

gegebenenfalls |  ewentualnie 

gegen etw. treten |  kopnąć w coś

gegenseitig [ˈɡeːɡn̩ˌzaɪt̯ɪç] |  wzajemny

gegenwärtig [ˈɡeːɡn̩ˌvɛʁtɪç] |  

współczesny

geheilt |  zagojony

geheimnisvoll [ɡəˈhaɪm̯nɪsˌfɔl] |  

tajemniczy

gelingen |  powieść się, udać się 

gelten |  obowiązywać 

gemeinsam |  wspólnie 

gemein |  podły, nikczemny

gemäß [ɡəˈmɛːs] |  zgodnie z

genießen [ɡəˈniːsn̩] |  rozkoszować się, 

cieszyć się czymś 

genug von etw./jdm. haben |  pot. 

mieć czegoś/kogoś dość

geprüft |  sprawdzony

gering |  mały, niewielki 

geschieden [ɡəˈʃiːdn̩] |  rozwiedziony

gestattet [ɡəˈʃtatət] |  dozwolony 

gesund |  zdrowy 

gewinnen |  wygrać 
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Gewissensbisse (Pl.) [ɡəˈvɪsn̩sˌbɪsə] |  

wyrzuty sumienia

gleichgültig [ˈɡlaɪç̯ˌɡʏltɪç] |  obojętny

gleichzeitig [ˈɡlaɪç̯ˌt͡saɪt̯ɪç] |  

jednocześnie

glänzend [ˈɡlɛnt͡sn̩t] |  lśniący, 

błyszczący

glücklicherweise [ˌɡlʏklɪçɐˈvaɪz̯ə] |  na 

szczęście

grausam |  okrutny

gut gelaunt |  w dobrym humorze

gut geschnitten |  dobrze skrojony 

gängig |  powszechnie stosowany, 

utarty 

H
Hals und Beinbruch! |  pot. idiom. 

Powodzenia! Połamania nóg/pióra!

halten |  utrzymywać się

hassen |  nienawidzić

heikel |  drażliwy, delikatny 

heilig |  święty 

heiraten |  poślubić 

herausgeben |  wydawać 

hingegen |  z kolei

hinter etw. stecken |  pot. kryć się 

za czymś 

hochladen |  wgrać, ustawić

Hänsel und Gretel (Pl.) |  lit. Jaś 

i Małgosia 

häufig [ˈhɔɪf̯ɪç] |  często

I
im alltäglichen Leben |  w życiu 

codziennym

im deutschsprachigen Raum |  w 

krajach należących do niemieckiego 

obszaru językowego

im Gebirge eingebettet sein |  pot. 

być położonym w górach 

im Kreis |  w gronie 

im Vergleich zu etw. |  w porównaniu 

do czegoś 

im wahren Leben |  w prawdziwym 

życiu 

im Weg stehen |  być przeszkodą

in der Lage sein |  być w stanie

in der Regel |  z reguły

in der Zwischenzeit [ˈt͡svɪʃn̩ˌt͡saɪt̯] |  w 

międzyczasie 

in die Pubertät kommen |  wkraczać 

w okres dojrzewania

in Erfüllung gehen |  ziścić się 

in erster Linie |  w pierwszej linii, 

przede wszystkim, w pierwszej 

kolejności

in etw. bestehen |  polegać na czymś

in etw. eintauchen |  pot. zanurzyć 

się w coś

in etw. geübt sein |  mieć w czymś 

wprawę 

in etw. versinken |  pogrążać się 

w czymś 

in fast allen Fällen (Pl.) |  prawie 

zawsze, w prawie wszystkich 

przypadkach 

in meinem gesamten Leben |  

w całym moim życiu 

inmitten |  pośrodku

insbesondere |  w szczególności 

ins Bett fallen |  pot. paść na łóżko

Interesse an etw. haben |  być czymś 

zainteresowanym   

in tiefe Depressionen verfallen |  

popadać w głębokie depresje 

in Verzweiflung geraten |  popadać 

w rozpacz

in vielerlei Hinsicht |  pod wieloma 

względami 

inzwischen [ɪnˈt͡svɪʃn̩] |  w międzyczasie

irdisch [ˈɪʁdɪʃ] |  ziemski

J
jdm. bei etw. aushelfen |  wyręczać 

kogoś w czymś 

jdm. folgen |  podążać za kimś

jdm. ist etw. Wurst |  pot. idiom. 

komuś coś jest obojętne

jdn. ansprechen [ˈanˌʃpʁɛçn̩] |  zwracać 

się do kogoś 

jdn. aus etw. ausschließen [ˈaʊ̯sˌʃliːsən] 

|  wykluczać kogoś z czegoś 
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jdn. begleiten |  towarzyszyć komuś 

jdn. betreuen |  opiekować, zajmować 

się kimś 

jdn. vor etw. stellen |  pot. stawiać 

kogoś przed czymś

jeder zweite Nutzer |  co drugi 

użytkownik

jeweilig |  poszczególny

K
kahl [kaːl] |  łysy 

keine Sorge |  pot. bez obaw

keltern |  tłoczyć 

kennen |  znać

klingen |  brzmieć 

Kontakt halten |  utrzymywać 

kontakt

kontextgerecht |  adekwatnie 

do kontekstu

kostenfrei |  bezpłatny

kostenpflichtig [ˈkɔstn̩ˌp͡fɪçtɪç] |  płatny

kreuz und quer [kʁɔɪt̯͡s ʊnt kveːɐ̯] |  pot. 

wzdłuż i wszerz

Kritik an etw. üben |  krytykować coś 

kräftig die Werbetrommel rühren |  

pot. intensywnie reklamować

königlich [ˈkøːnɪklɪç] |  królewski 

L
lachen |  śmiać się 

langsam |  powoli, wolno

Lass uns das festhalten. |  pot. Tego 

się trzymajmy. 

lauten |  brzmieć 

lebensfroh |  cieszący się życiem

lecker [ˈlɛkɐ] |  smaczny 

lediglich [ˈleːdɪklɪç] |  jedynie, zaledwie 

leicht im Gedächtnis bleiben |  pot. 

łatwo zapadać w pamięć

leiden |  ucierpieć 

liefern |  dawać, oferować

locker |  pot. swobodnie 

lohnenswert |  wart zachodu, godny 

uwagi 

Lust auf etw. kriegen |  pot. poczuć 

ochotę na coś

lächeln [ˈlɛçln̩] |  uśmiechać się

längst [lɛŋst] |  dawno

lösen |  rozwiązywać

M
markant |  charakterystyczny 

markant |  wyrazisty

mediterran |  śródziemnomorski 

meinen |  mieć na myśli 

meistens |  zwykle

messen |  mierzyć

mindern |  zmniejszać 

mit etw. beschäftigt sein [bəˈʃɛftɪçt] |  

być czymś zajętym

mit etw. rechnen |  liczyć się z czymś 

mit etw. umgehen |  obchodzić się 

z czymś

mithilfe |  za pomocą

mit jdm. mithalten können |  pot. być 

w stanie dorównać komuś kroku 

mit jdm. streiten |  kłócić się z kimś

mittlerweile |  tymczasem  

munter |  żwawo

mutig [ˈmuːtɪç] |  odważnie 

mutig |  odważny 

Mut machen |  dodawać odwagi

mysteriös [mʏsteˈʁiø̯ːs] |  tajemniczy 

männlich [ˈmɛnlɪç] |  męski 

müde |  zmęczony

N
nach etw. suchen |  poszukiwać 

czegoś 

nachgeben |  poddawać się 

Nachhilfestunden nehmen (Pl.) |  

brać korepetycje

nach wie vor |  nadal, w dalszym 

ciągu 

nahezu [ˈnaːəˈt͡suː] |  prawie

namens |  o imieniu 

nass |  mokry

nennen |  nazywać 

neue Bekanntschaften machen und 

aufrechterhalten |  nawiązywać 

i utrzymywać nowe znajomości
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nichtsdestotrotz [nɪçt͡sdɛstoˈtʁɔt͡s] |  

niemniej jednak 

nicht vergeben |  niezajęty 

nicht von allein entstehen |  pot. nie 

powstawać samo z siebie

nicht zwangsläufig |  niekoniecznie

niemals |  nigdy

nie |  nigdy 

nirgendwo |  nigdzie

nobel |  szlachetny, luksusowy

nur Bahnhof verstehen |  pot. idiom. 

nic nie rozumieć

nötig [ˈnøːtɪç] |  konieczny

O
offen auf andere Menschen zugehen 

|  podchodzić do innych ludzi 

z otwartością

ohne Bedenken |  bez zastanowienia

ohne Fahrschein |  bez biletu

P
peinlich [ˈpaɪn̯ˌlɪç] |  bolesny 

plötzlich [ˈplœt͡slɪç] |  nagle

preisgekrönt [ˈpʁaɪs̯ɡəˌkʁøːnt] |  

nagrodzony

prompt |  bardzo szybko

prächtig [ˈpʁɛçtɪç] |  okazały, wytworny 

prägnant [pʁɛˈɡnant] |  trafnie, zwięźle 

prüfen [ˈpʁyːfən] |  sprawdzać

Q
quasi [ˈkvaːzi] |  jakby 

R
rasant |  pot. superszybko, 

gwałtownie 

ratsam |  stosowny, wskazany 

rebellisch |  zbuntowany

Recht haben |  mieć rację 

rund um |  dookoła

rätselhaft [ˈʁɛːt͡slh̩aft] |  zagadkowy 

rückständig [ˈʁʏkʃtɛndɪk] |  zacofany

S
samt |  wraz z

schaffen [ˈʃafn̩] |  pot. podołać czemuś 

schaffen |  tworzyć

scheinbar |  pozornie

scheinen |  wydawać się

scheitern |  ponieść porażkę

schief laufen |  pot. nie powodzić się

schildern [ˈʃɪldɐn] |  opisywać 

schlechthin [ˈʃlɛçtˈhɪn] |  pot. w 

najczystszej postaci  

schlendern [ˈʃlɛndɐn] |  spacerować

schließlich [ˈʃliːslɪç] |  w końcu, 

wreszcie 

schmecken [ˈʃmɛkn̩] |  smakować 

schmunzeln [ˈʃmʊnt͡sln̩] |  delikatnie się 

uśmiechać 

schreien [ˈʃʁaɪə̯n] |  krzyczeć 

schwarzfahren |  pot. idiom. jechać 

na gapę

Schwein haben |  pot. idiom. mieć 

farta

schwänzen [ˈʃvɛnt͡sn̩] |  pot. wagarować

seinen Kummer im Alkohol 

ertränken |  pot. topić swoje smutki 

w alkoholu 

sein Glück Algorithmen überlassen 

|  uzależnić swoje szczęście 

od algorytmów

sein Glück versuchen |  pot. dać 

sobie szansę, spróbować swojego 

szczęścia  

Sei nicht so! |  pot. Nie bądź taki! 

seitdem [zaɪt̯ˈdeːm] |  od tego czasu 

seit Ewigkeiten (Pl.) |  pot. od wieków 

Selbstmord begehen |  popełnić 

samobójstwo 

seltsam |  osobliwy

sich abspielen |  rozgrywać się 

sich an jdn. richten |  kierować się 

do kogoś, być zaadresowanym do 

kogoś

sich auf das Sofa schmeißen |  pot. 

klapnąć na sofę

sich auf den Weg machen |  

wyruszać w drogę
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sich auf eine Zeitreise begeben |  

pot. wyruszać w podróż w czasie

sich auf einstellen |  pot. nastawić 

się na coś 

sich auf jdn. verlassen |  polegać 

na kimś

sich aussprechen |  pot. zwierzać się, 

wygadać się 

sich ausweinen |  wypłakać się 

sich befinden |  znajdować się

sich befreunden |  zaprzyjaźnić się

sich begeben |  udać się, wyruszyć 

sich bei jdm. entschuldigen |  

przepraszać kogoś

sich durch etw. auszeichnen |  

wyróżniać się czymś 

sich einen Überblick verschaffen |  

zyskać orientację, uzyskać ogólny 

zarys sytuacji 

sich entscheiden |  zdecydować się 

sich entwickeln |  rozwijać się 

sich erschließen lassen |  dać się 

wywnioskować

sich etablieren |  pot. zakorzenić się

sich etw. aneignen |  przyswoić sobie 

coś 

sich etw. anhören |  pot. posłuchać 

sobie czegoś 

sich etw. anschauen |  obejrzeć sobie 

coś 

sich etw. anschließen |  przyłączyć 

się do czegoś 

sich etw. merken |  zapamiętać sobie 

coś 

sich etw. nicht entgehen lassen |  

pot. skorzystać z czegoś, nie pominąć 

czegoś 

sich etw. stellen |  nie uchylać się 

od czegoś, stawiać czemuś czoła 

sich etw. vorstellen |  wyobrażać 

sobie coś 

sich für etw. einsetzen |  wstawiać 

się za czymś 

sich für etw. entscheiden |  

decydować się na coś

sich für jdn. einsetzen |  wstawiać się 

za kimś

sich Gedanken machen (Pl.) |  myśleć, 

zastanawiać się 

sich gesellschaftlich beteiligen |  

udzielać się społecznie   

sich großen Ansehens erfreuen |  

cieszyć się dużym poważaniem  

sich gut aufgehoben fühlen |  pot. 

czuć, że jest się w dobrych rękach, 

że zostało się dobrze ugoszczonym 

sich guten Rufes erfreuen |  cieszyć 

się dobrą reputacją   

sich in einer Krise befinden |  

przechodzić kryzys 

sich in etw. gliedern |  dzielić się 

na coś

sich in etw. vertiefen |  zagłębiać się 

w coś, wnikać w coś

sich in jdn. verlieben |  zakochać się 

w kimś

sich in jdn. verwandeln |  zamieniać 

się w kogoś

sich jdm. annähern |  pot. zbliżyć się 

do kogoś

sich lohnen |  opłacać się

sich mit etw. auseinandersetzen |  

krytycznie się czemuś przyglądać

sich mit etw. beschäftigen [bəˈʃɛftɪɡn̩] |  

zajmować się czymś 

sich mit jdm. einlassen |  pot. pej. 

zadawać się z kimś

sich natürlich geben |  być sobą

sich Sorgen um jdn. machen |  

martwić się o kogoś

sich um etw. kümmern |  zatroszczyć 

się o coś 

sich unsterblich in jdn. verlieben |  

pot. zakochać się w kimś po uszy 

sich verbergen |  kryć się

sich verbinden |  połączyć się  

sich verstecken [fɛɐ̯ˈʃtɛkn̩] |  chować się 

sich viel Mühe geben |  zadawać 

sobie wiele trudu 
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sich von etw. unterscheiden |  różnić 

się od czegoś  

sich von jdm. scheiden lassen |  

rozwieść się z kimś 

sich zeigen |  okazać się

sich zusammenraffen [t͡suˈzamənˈʁafn̩] |  

pot. wziąć się w garść 

sich über etw. freuen |  cieszyć się 

z czegoś

siegreich [ˈziːkˌʁaɪç̯] |  zwycięski

so gut wie |  prawie, niemal

sowieso |  tak czy owak

soziale Netzwerke |  portale 

społecznościowe

sprachspezifisch [ˈʃpʁaːx ʃpeˈt͡siːfɪʃ] |  

charakterystyczny dla danego języka

spüren [ˈʃpyːʁən] |  czuć 

Stell dich nicht so an! |  pot. Nie 

zachowuj się tak! Nie zgrywaj się!

sterben [ˈʃtɛʁbn̩] |  umierać

streichen [ˈʃtʁaɪç̯n̩] |  skreślić 

streng [ʃtʁɛŋ] |  surowy

T
tagen |  obradować 

tatsächlich [ˈtaːtˌzɛçlɪç] |  rzeczywiście

technikbegeistert |  zafascynowany 

techniką 

teuflisch [ˈtɔɪf̯ɪʃ] |  pot. diabelnie

totkrank |  śmiertelnie chory 

traurig [ˈtʁaʊ̯ʁɪç] |  smutny

U
umstellen [ʊmˈʃtɛlən] |  zmienić 

unbeaufsichtigt [ˈʊnbəˌʔaʊ̯fzɪçtɪçt] |  bez 

nadzoru 

unbedingt |  koniecznie

unbetitelt |  niezatytułowany 

unerfahren [ˈʊnʔɛɐ̯ˌfaːʁən] |  

niedoświadczony

unerträglich [ˈʊnʔɛɐ̯ˌtʁɛːklɪç] |  nieznośny

ungewöhnlich [ˈʊnɡəˌvøːnlɪç] |  

niezwykły 

unheimlich [ˈʊnhaɪm̯lɪç] |  pot. 

niewiarygodnie

unmöglich [ˈʊnmøːklɪç] |  niemożliwe, 

niemożliwy

untergebracht |  umieszczony 

unterlegen |  pokonany

unternehmungslustig 

[ʊntɐˈneːmʊŋsˌlʊstɪç] |  wykazujący 

inicjatywę   

unterscheiden [ˌʊntɐˈʃaɪd̯n̩] |  rozróżniać

unter seiner Führung |  pod jego 

rządami 

unter seiner Regierung |  pod jego 

rządami 

unterstehen |  podlegać 

unterstützen [ˌʊntɐˈʃtʏt͡sn̩] |  wspierać 

unverarbeitet |  nieprzetworzony 

unverbindlich [ˈʊnfɛɐ̯bɪntlɪç] |  

niezobowiązujący

unvergesslich |  niezapomniany

unzertrennlich [ˌʊnt͡sɛɐ̯ˈtʁɛnlɪç] |  

nierozłączny

urtümliche Landschaften (Pl.) |  

pierwotne krajobrazy

usw. (und so weiter) |  itd. (i tak dalej)

V
veraltete Aussagen (Pl.) |  

przestarzałe wypowiedzi

verbauen |  zabudować 

verbergen |  pot. skrywać, mieć 

w sobie

verbieten |  zakazywać 

verbissen |  zawzięty 

verbringen |  spędzać 

verderben |  zepsuć, zdemoralizować

vereinen |  łączyć, godzić 

vereinsamt |  osamotniony

verfassen |  napisać, stworzyć 

verfügbar [fɛɐ̯ˈfyːkbaːɐ̯] |  dostępny

vergeblich |  na próżno, daremnie 

verheiratet [fɛɐ̯ˈhaɪʁ̯aːtət] |  żonaty, 

zamężna

verlassen |  opuszczać

verlieren |  stracić, zgubić 

vermeiden |  unikać

vermeintlich [fɛɐ̯ˈmaɪn̯tlɪç] |  rzekomo

verordnen |  nakazywać 
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verpassen |  przegapić

verschieden |  różny 

verschonen [fɛɐ̯ˈʃoːnən] |  pot. 

oszczędzać

versichern [fɛɐ̯ˈzɪçɐn] |  zapewniać

vertraut |  zażyły

verwaist [fɛɐ̯ˈvaɪs̯t] |  osierocony

verwenden |  używać, stosować

verwenden |  zastosować 

verwitwet [fɛɐ̯ˈvɪtvət] |  owdowiały

verzehren [ˌfɛɐ̯ˈt͡seːʁən] |  spożywać 

verzeihen [fɛɐ̯ˈt͡saɪə̯n] |  wybaczać

verändern [fɛɐ̯ˈʔɛndɐn] |  zmieniać, 

przemieniać

Veränderungen vornehmen (Pl.) |  

dokonywać zmian 

veröffentlicht [fɛɐ̯ˈʔœfn̩tlɪçt] |  

opublikowany 

verüben [fɛɐ̯ˈʔyːbn̩] |  dokonać 

Viel Erfolg! |  Powodzenia!

vielleicht [fiˈlaɪç̯t] |  być może

vielschichtig [ˈfiːlˌʃɪçtɪç] |  

wielowarstwowy 

vielseitig [ˈfiːlˌzaɪt̯ɪç] |  różnorodny

Viel Spaß beim Anschauen! |  Miłego 

oglądania!

vielversprechend [ˈfiːlfɛɐ̯ˌʃpʁɛçn̩t] |  

bardzo obiecujący

vitaminarm |  ubogi w witaminy 

von Anfang an |  od początku 

von einem Tag auf den anderen |  

z dnia na dzień, nagle

von etw. abspringen |  zeskoczyć 

z czegoś

von etw. begeistert sein |  być czymś 

zachwyconym

von etw. betroffen sein |  być 

dotkniętym jakimś problemem

von etw. Gebrauch machen |  zrobić 

z czegoś użytek 

von etw. genug haben |  pot. mieć 

czegoś dosyć 

von etw. handeln |  traktować 

o czymś

von etw. umgeben sein |  być czymś 

otoczonym

von etw. überzeugt sein [yːbɐˈt͡sɔɪk̯t] |  

być o czymś przekonanym 

von jdm. abhängig sein [ˈaphɛŋɪç] |  być 

od kogoś zależnym 

von jdm. abhängig sein |  być 

od kogoś zależnym

von nun an |  od tej chwili 

von Schuldgefühlen geplagt |  pot. 

dręczony poczuciem winy 

von sich behaupten können |  móc 

powiedzieć o sobie

vor allem |  przede wszystkim

vorausschauend leben |  żyć 

przewidująco 

vor ein paar Jahren (Pl.) |  kilka lat 

temu, przed kilkoma laty 

vor etw. schützen [ˈʃʏt͡sn̩] |  chronić 

przed czymś

vorgelegt |  przedłożony, 

przedstawiony 

vorgestellt [ˈfoːɐ̯ɡəˌʃtɛlt] |  

przedstawiony 

vorkommen |  występować, pojawiać 

się

vorschlagen [ˈfoːɐ̯ˌʃlaːɡn̩] |  proponować 

vorstellen |  prezentować 

W
wahre Freundschaften |  prawdziwe 

przyjaźnie

wahrnehmen [ˈvaːɐ̯ˌneːmən] |  

postrzegać

wahrscheinlich |  prawdopodobnie

wechseln [ˈvɛksln̩] |  zmieniać

weiblich [ˈvaɪp̯lɪç] |  żeński 

weitaus |  o wiele 

weit weg |  daleko

weltberühmt [ˈvɛltbəˌʁyːmt] |  światowej 

sławy 

weltweit agierend |  działający 

na całym świecie 

weltweit |  na całym świecie 

werben |  reklamować się

Wessen? |  Czyj/a/e?

westlich |  geogr. na zachodzie 
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widerspiegeln [ˈviːdɐˌʃpiːɡln̩] |  

odzwierciedlać 

wiederherstellen [viːdɐˈheːɐ̯ˌʃtɛlən] |  

przywracać 

wiederum |  z kolei 

wirtschaftlich [ˈvɪʁtʃaftlɪç] |  

gospodarczy 

wodurch |  przez co

wohl [voːl] |  chyba 

wortwörtlich [ˈvɔʁtˈvœʁtlɪç] |  dosłownie

wählen [ˈvɛːlən] |  wybierać 

Z
zahlreich [ˈt͡saːlˌʁaɪç̯] |  liczny 

zahlreiche Architekturfreunde (Pl.) |  

liczni pasjonaci architektury 

zahlungspflichtig [ˈt͡saːlʊŋs p͡fɪçtɪç] |  

płatny

zeigen [ˈt͡saɪɡ̯n̩] |  pokazywać

zerkratzt [t͡sɛɐ̯ˈkʁat͡st] |  podrapany, 

porysowany

zerstören [t͡sɛɐ̯ˈʃtøːʁən] |  zniszczyć

zu Ehren [t͡suː ˈeːʁən] |  ku czci 

zu etw. beitragen |  przyczyniać się 

do czegoś 

zu etw. führen |  prowadzić do czegoś 

zu etw. gehören |  należeć do czegoś 

zu etw. neigen |  skłaniać się 

ku czemuś 

zu etw. verpflichtet sein [fɛɐ̯ˈp͡fɪçtət] |  

być do czegoś zobowiązanym 

zu etw. zählen [ˈt͡sɛːlən] |  zaliczać się 

do czegoś 

zufriedenstellen [t͡suˈfʁiːdn̩ˌʃtɛlən] |  

zadowalać

zufriedenstellend [t͡suˈfʁiːdn̩ˌʃtɛlənt] |  

zadowalający

zufällig [ˈt͡suːfɛlɪç] |  przypadkowo

zufällig [ˈt͡suːfɛlɪç] |  przypadkowy

zugänglich machen [ˈt͡suːˌɡɛŋlɪç ˈmaxn̩] |  

udostępniać 

zukünftig [ˈt͡suːˌkʏnftɪç] |  przyszły 

zum Anstoßen [t͡sʊm ˈanˌʃtoːsn̩] |  do 

wzniesienia toastu 

zum Einsatz kommen |  zostać 

użytym 

zumindest [t͡suˈmɪndəst] |  przynajmniej 

zum Telefon greifen |  sięgać 

po telefon

zur Verfügung stehen |  być 

do dyspozycji 

zur Welt kommen |  przychodzić 

na świat 

zurückhaltend [t͡suˈʁʏkˌhaltn̩t] |  

nieśmiały, wycofany 

zusammenfassen [t͡suˈzamənˌfasn̩] |  

streszczać

zusammenkommen [t͡suˈzamənˌkɔmən] |  

spotykać się 

zustimmen |  wyrażać zgodę 

zusätzlich [ˈt͡suːˌzɛt͡slɪç] |  dodatkowo 

zuverlässig [ˈt͡suːfɛɐ̯ˌlɛsɪç] |  niezawodny

zu verschiedenen Anlässen (Pl.) |  

przy różnych okazjach 

zögern [ˈt͡søːɡɐn] |  wahać się, zwlekać

Ä
äußerst [ˈɔɪs̯ɐst] |  nad wyraz, bardzo 

Ö
öffentliche Verkehrsmittel (Pl.) |  

transport publiczny

östlich |  geogr. na wschodzie 

Ü
üben |  ćwiczyć 

über etw. nachdenken |  pogrążyć się 

w refleksji nad czymś

über etw. thronen |  wznosić się nad 

czymś

über etw. wachen |  czuwać nad 

czymś 

übergehen |  pomijać

überhaupt [ˌyːbɐˈhaʊ̯pt] |  w ogóle 

überholen [ˌyːbɐˈhoːlən] |  prześcignąć 

über jdn. lachen |  śmiać się z kogoś 

über längere Zeit |  przez dłuższy 

czas

übermäßig [ˈyːbɐˌmɛːsɪç] |  przesadnie 

übernehmen [yːbɐˈneːmən] |  

przejmować  

überraschend [yːbɐˈʁaʃn̩t] |  zaskakujący
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überraschenderweise [yːbɐˈʁaʃn̩dɐvaɪz̯ə] 

|  niespodziewanie 

überschreiten [ˌyːbɐˈʃʁaɪt̯n̩] |  

przekraczać 

übersetzen [ˌyːbɐˈzɛt͡sn̩] |  tłumaczyć

überwiegend [ˈyːbɐˌviːɡn̩t] |  

przeważający 

überzeugen [yːbɐˈt͡sɔɪɡ̯ŋ̍] |  przekonywać


