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A
ablegen | odrzucać 

ablehnen | odrzucać 

absagen | odwołać

abschaffen | znosić 

abschreckend [ˈapˌʃʁɛkn̩t] |  

odstraszająco 

abstimmen [ˈapˌʃtɪmən] | głosować 

ahnen | przypuszczać

ähnlich | podobny,  podobnie

Alarm schlagen | pot. bić na alarm  

allmächtiger Vater | wszechmogący 

Ojciec 

als etw. gelten | uchodzić za coś 

als Geschenk | jako dar

als jmd. gelten | uchodzić za kogoś 

als Journalist berufstätig 

sein | pracować jako dziennikarz 

altersgemäß | odpowiedni do wieku 

an etw. glauben | wierzyć w coś 

ändern [ˈɛndɐn] | zmienić 

anerkannt | uznany 

angeben | podawać 

angeblich | podobno, rzekomo 

Angebote unterbreiten  |  

przedkładać oferty 

angenehm zu erkunden sein | być 

przyjemnym do zwiedzania

Angstzustände wecken | wzbudzać 

stany lękowe

anhand | na podstawie 

ansässig | umiejscowiony 

ansehen | uznawać 

anstatt [anˈʃtat] | zamiast 

anstelle [anˈʃtɛlə] | zamiast 

anwesend | obecny

anzeigen [ˈanˌt͡saɪɡ̯n̩] | wskazywać 

anziehen | przyciągać

assoziieren [asot͡siˈiːʁən] | kojarzyć

auf den ersten Blick | na pierwszy 

rzut oka 

auf den ersten Blick | pot.  

na pierwszy rzut oka

auf einem guten Weg sein | pot. być 

na dobrej drodze

auf etw. achten | uważać na coś

auf etw. deuten | wskazywać na coś 

auf etw. hindeuten | wskazywać  

na coś

auf etw. hinweisen | wskazywać  

na coś 

auf etw. hoffen | mieć na coś 

nadzieję 

auf etw. stoßen [ˈʃtoːsn̩] | trafić  

na coś, spotkać się z czymś 

auf etw. verzichten | rezygnować  

z czegoś

auf etw. wirken | działać na coś  

auf etw. zurückblicken | spoglądać 

na coś wstecz 

auf jdn. verzichten | zrezygnować  

z kogoś 

auf seine Art und Weise einmalig 

sein | być na swój sposób wyjątkowym

auffallend | zwracający uwagę

aufgreifen | podejmować  

aufgrund | na podstawie

aufhören | przestawać 

aus allen Nähten platzen | pot. 

pękać w szwach

aus aller Herren Ländern | pot.  

z całego świata

aus dem Eventkalender streichen |  

wykreślić z kalendarza wydarzeń

aus dem Mittelalter 

stammen | wywodzić się ze 

średniowiecza 

aus den Angeln heben | pot. 

przewrócić do góry nogami

aus diesem Grund | z tego powodu 

aus etw. hervorgehen | wynikać  

z czegoś 

ausbrechen  | wystąpić, wybuchnąć

auschlaggebend | decydujący

ausfallen | zostać odwołanym,  

nie odbyć się 

ausführlich | wyczerpujący 

ausgeschlossen | wykluczony

ausschließlich | wyłącznie 
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außer Kontrolle geraten | wymknąć 

się spod kontroli

äußerst | nad wyraz 

austreten | wychodzić, występować

B
bald darauf | wkrótce po tym

bedeuten | znaczyć 

beeinflussen | wpływać 

beendet sein | być zakończonym 

befreit | uwolniony 

begabt | uzdolniony 

begehen | popełniać 

begreifen | pojmować

begrenzt [bəˈɡʁɛnt͡st] | ograniczony 

behaupten | twierdzić 

beherbergen | mieścić 

beinhalten | zawierać 

beispielsweise | na przykład

bejubeln | wiwatować 

beleidigen | obrażać 

bemerken | zauważyć  

benötigen | potrzebować

beobachten | obserwować 

berufstätig sein | być czynnym 

zawodowo 

berühmt | znany

berühren [bəˈʁyːʁən] | poruszać 

beschließen [bəˈʃliːsn̩] | postanawiać 

beschreiben | opisywać

besiegen | pokonać 

bestehen [bəˈʃteːən] | istnieć 

bestimmt | konkretny

bestimmt | z pewnością 

bestrafen | praw. karać

betonen | podkreślać

betreffen | dotyczyć 

betrieben | prowadzony 

betroffen | dotknięty 

bezeichnen | nazywać, określać 

bezeichnen | określać 

beziehungsweise | lub też, albo 

bis auf Weiteres | póki co

bis dato | do tej pory

bis in die frühen 

Morgenstunden | pot. do białego rana

bisher [bɪsˈheːɐ̯] | dotychczas

bloßes Atmen | samo oddychanie 

D
Da fällt es schwer …  | Trudno jest …

DACH-Länder | kraje 

niemieckojęzyczne

Damit ist es aber nicht getan. |  

Na tym jednak nie koniec. 

darstellen [ˈdaːɐ̯ˌʃtɛlən] | stanowić

darstellen | przedstawiać 

darüber hinaus | ponadto 

dauerhaft | stały 

den Auftrag bekommen | otrzymać 

zlecenie 

den Bund der Ehe eingehen |  

zawrzeć związek małżeński

den Entschluss fassen |  

podejmować decyzję 

den ersten Platz belegen |  

zajmować pierwsze miejsce 

den Versuch unternehmen |  

podejmować próbę 

dennoch | mimo to

derzeitig | obecny

dienen | służyć

dieser Meinung sein | być tego 

zdania

diesjährig | tegoroczny 

doppelt so viele | dwa razy tyle

dubiose Bauunternehmungen |  

podejrzane przedsięwzięcia 

budowlane 

durch die Straßen ziehen | iść ulicami

durchgeführte Recherchen |  

przeprowadzone badania 

dutzende interessante Städte |  

dziesiątki interesujących miast 

NEUTRUM

das Adoptionsverfahren | praw. 

postępowanie adopcyjne

das Anderssein | inność

das Angebot | oferta 

das Bauwerk, -e | budowla
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das Bestehenbleiben | zachowanie 

das Betrachten | przyglądanie się

das Bewusstsein | świadomość 

das Billiglohnland, -länder | kraj, 

którego obywatele otrzymują niskie 

pensje 

das Blatt hat sich gewendet | pot. 

sytuacja się zmieniła

das Brandenburger Tor | Brama 

Brandenburska (zabytkowa 

budowla w Berlinie będąca jednym 

z charakterystycznych punktów 

miasta i symbolizująca pokój  

oraz wolność)

das Bundesministerium des 

Innern für Bau und Heimat | polit. 

Federalne Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych, Budownictwa  

i Wspólnoty 

das Christentum | chrześcijaństwo 

das Denkmuster -, | schemat 

myślenia

das Durchschnittsgehalt | średnie 

wynagrodzenie 

das Entsetzen | przerażenie

das Ereignis, -se | wydarzenie

das Erfolgsgeheimnis | tajemnica 

sukcesu

das Ergebnis, -se | wynik 

das Familienmitglied, -er | członek 

rodziny 

das Familienoberhaupt | przest. 

głowa rodziny 

das Festivalgelände | obszar,  

na którym odbywa się festiwal 

das Fotoequipment | sprzęt  

do fotografowania

das Freizeitangebot, -e | oferta 

spędzania wolnego czasu

das Fremdwort, -wörter | obce słowo 

das Gebäude | budynek 

das Gedränge | tłum, tłok

das Gefühl [ɡəˈfyːl] | uczucie

das Gelüst, -e | żądza 

das Gerangel | pot. przepychanka

das Gericht | sąd 

das Geschehen [ɡəˈʃeːən] | wydarzenie

das Geschlecht | płeć

das Gesetz | praw. ustawa

das Glück [ɡlʏk] | szczęście

das Handy [ˈhɛndi] | telefon 

komórkowy

das heiße Eisen | pot. drażliwy temat

das Inkrafttreten | praw. wejście  

w życie

das Interieur | wnętrze 

das Kiez [kiːt͡s] | pot. dzielnica

das Leben | życie 

das Leid | cierpienie 

das Leitungswasser | woda  

z wodociągu 

das Lied, -er | piosenka 

das literarische Schaffen | twórczość 

literacka 

das Massenspektakel  | pot. impreza 

masowa

das Meinungsforschungsinstitut |  

Instytut Badania Opinii Publicznej 

das Meisterwerk, -e | arcydzieło

das Miteinander | współistnienie 

das Mitglied | członek

das Morgenland | Wschód, kraje 

wschodnie 

das Naherholungsgebiet, -e | teren 

rekreacyjny

das Niveau [niˈvoː] | poziom 

das Oktoberfest | największe  

na świecie święto piwa odbywające 

się na przełomie września  

i października w Monachium

das Opfer, - | ofiara

das Personalpronomen | ling. 

zaimek osobowy 

das Possessivpronomen, 

-pronomina | ling. zaimek 

dzierżawczy

das Postkartenmotiv | motyw jak  

z pocztówki

das Recht, -e | prawo 
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das Regierungsviertel | dzielnica 

rządowa  

das Reichstagsgebäude | gmach 

parlamentu Rzeszy w Berlinie 

das richtige Licht | prawidłowe 

światło

das Riesenrad | diabelskie koło

das Ruhrgebiet  | geogr. Zagłębie 

Ruhry

das Schicksal [ˈʃɪkˌzaːl] | los 

das Seebad | kurort nadmorski  

das Sinnbild der Romantik | symbol 

romantyzmu

das Stadtrecht | praw. prawa miejskie 

Das stimmt. | Zgadza się. 

das Straßengewirr | pot. gwar uliczny

das Substantiv | ling. rzeczownik

das Trinkwasser | woda pitna 

das Tschechien | geogr. Czechy

das Überdenken | przemyślenie 

das Umfeld | otoczenie, środowisko 

das Unglück | nieszczęście

das unpersönliche Pronomen | ling. 

zaimek nieosobowy 

das Unwissen | niewiedza

das Verbot | zakaz 

das Verhalten | zachowanie

das Vermächtnis | dziedzictwo

das Verständnis | rozumienie 

das Viertel | dzielnica  

das Volk, Völker | naród 

das Vorjahr | ubiegły rok 

das Wahrzeichen | symbol

das Wandern | wędrówka

das Werk, -e | dzieło 

das Wissen | wiedza 

das Wohngebiet | obszar 

zamieszkania

das Zurückbekommen | odzyskanie 

MASKULINUM

der Ablauf | przebieg

der Abschnitt | rozdział

der Abschwung | spowolnienie 

der Abstecher | wypad

der Anblick | widok

der Artikel | ling. rodzajnik 

der Aschermittwoch [ˌaʃɐˈmɪtvɔx] |  

rel. Środa Popielcowa 

der Aufgabenbereich, -e | zakres 

działań 

der Aufschwung | wzrost 

der Ausstieg | wyjście 

der Ausweg | wyjście 

der Befürworter, - | zwolennik 

der Begriff, -e | pojęcie 

der Beitrag | artykuł 

der Berg | góra 

der Besitz [bəˈzɪt͡s] | własność, 

posiadanie 

der Besucher, - | odwiedzający 

der Besucher, - | uczestnik

der Besucherandrang | tłok

der Bildungsbereich | obszar 

edukacji

der Binnenmarkt, -märkte | gosp. 

rynek wewnętrzny 

der Bischof [ˈbɪʃɔf] | biskup 

der Blitz [blɪt͡s] | flesz

der Brite, -n | Brytyjczyk

der Bürger, - [ˈbʏʁɡɐ] | obywatel 

der Cholesterinspiegel | med. 

poziom cholesterolu 

der deutschsprachige Raum | geogr. 

obszar niemieckojęzyczny, kraje 

niemieckiego obszaru językowego 

der Einfluss | wpływ 

der Einwohner, - | mieszkaniec 

der Élysée-Vertrag | hist. Traktat 

Elizejski 

der Erste Weltkrieg | hist. pierwsza 

wojna światowa 

der Erwachsene, -n | osoba dorosła  

der EU-Austritt | wyjście z UE

der EU-Beitritt | wejście do Unii 

Europejskiej 

der EU-Gegner, - | przeciwnik Unii 

Europejskiej 

der Fall | upadek
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der Familien- und Freundes-kreis |  

grono rodziny i przyjaciół 

der Fastnachtsumzug, -umzüge 

[ˈfastnaxt͡sˈʊmˌt͡suːk] | pochód 

organizowany na ostatki karnawału 

der Fehler [ˈfeːlɐ] | błąd 

der Feind | wróg 

der Fluchtweg  | droga ucieczki

der Folterknecht | oprawca 

der Forscher, - [ˈfɔʁʃɐ] | badacz 

der Fotoverein | klub fotografów

der Freiraum | swoboda 

der Freundeskreis | grono przyjaciół 

der Führerbau | hist. budynek 

należący do führera (Adolfa Hitlera)

der Gedenktag | rocznica 

der Gedichtband, -bände | tom poezji

der Geschäftsbereich | zakres działań

der Geschmack [ɡəˈʃmak] | gust 

der Gesetzgeber [ɡəˈzɛt͡sˌɡeːbɐ] |  

ustawodawca

der Gläubige, -n | wierzący 

der Grauspitz [ɡʁaʊ̯ ʃpɪt͡s] | geogr. 

Grauspitz (najwyższa góra 

Liechtensteinu)

der Großteil [ˈɡʁoːsˌtaɪl̯] | większość

der Grund | powód

der Gründer, - | założyciel 

der Hauptort | główne miejsce

der Jahrestag [ˈjaːʁəsˌtaːk] | rocznica 

der Kampf | walka

der Kampf um etw. | walka o coś 

der Kasus, - | ling. przypadek 

der Keller | piwnica 

der Klinkerstein, -e | klinkier

der Krieg | wojna

der Kriminalfall | praw. przypadek 

kryminalny 

der Kunststoff [ˈkʊnstˌʃtɔf] |  

tworzywo sztuczne 

der Laie, -n | laik 

der Lärm | hałas

der Lebensraum | przestrzeń życiowa

der Lebenssinn | sens życia 

der Maßstab [ˈmaːsˌʃtaːp] | skala

der Mauerfall | hist. upadek Muru 

Berlińskiego

der Mitgliedstaat, -en | państwo 

członkowskie 

der Mode- und 

Einkaufsspot | miejsce szczególnie 

korzystne pod względem mody oraz 

robienia zakupów

der Müll | śmieci

der Mut | odwaga 

der Nachbar, -n | sąsiad 

der Nachzügler, - [ˈnaːxˌt͡syːklɐ] |  

pot. spóźnialski

der Nationalrat | poseł (w parla-

mencie Austrii i Szwajcarii)

der Nationalratswahlkampf |  

kampania wyborcza do parlamentu 

Austrii

der Naturschützer, - [naˈtuːɐ̯ˌʃʏt͡sɐ] |  

obrońca przyrody 

der Neckar | geogr. rzeka Neckar

der Ort der unbegrenzten 

Möglichkeiten | miejsce 

nieograniczonych możliwości

der Ort, -e | miejsce 

der Österreicher, -  | Austriak

der Palast, Paläste | pałac 

der Papst | papież 

der Partylöwe, -n | pot. imprezowicz

der Partyumzug | pochód imprezowy 

der Platzmangel | brak miejsca

der Polizeischutz [poliˈt͡saɪ ̯̩ ʃʊt͡s] |  

ochrona policyjna

der Preis | nagroda 

der Ratschlag, -schläge | rada

der Ratvorsitz | przewodnictwo  

w Radzie 

der richtige Lichteinfall | prawidłowe 

padanie światła

der Rückenwind | pot. wsparcie

der Rückhalt | wsparcie

der Ruf | renoma

der Ruhm [ʁuːm] | sława

der Sandstein | piaskowiec
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der Schilling | szyling (była waluta 

Austrii) 

der Schlüssel [ˈʃlʏsl]̩ | klucz

der Schmelztiegel [ˈʃmɛlt͡sˌtiːɡl]̩ |  

pot. tygiel

der Schöpfer | rel. Stwórca 

der Schriftsteller [ˈʃʁɪftˌʃtɛlɐ] | pisarz 

der Schritt [ʃʁɪt] | krok

der Schutz [ʃʊt͡s] | ochrona 

der Schwarzmarkthändler, - |  

handlarz na czarnym rynku

der Schwerpunkt, -e  | istota, 

priorytet 

der Schwule, -n | gej

der Selbstmord | samobójstwo 

der Sinn | sens 

der Sitz [zɪt͡s] | siedziba 

der Soldat, -en | żołnierz 

der Sonnenwind | astr. wiatr 

słoneczny 

der Sozialstaat  | państwo socjalne  

der Spiegel [ˈʃpiːɡl]̩ | lustro  

der Sprössling, -e | pot. latorośl, 

pociecha 

der Teilnehmer | uczestnik 

der Trost | pociecha 

der Umweltschutz [ˈʊmvɛltˌʃʊt͡s] |  

ochrona środowiska 

der Unterstützer, -  | zwolennik

der Untertan, -en | poddany 

der Ursprung | pochodzenie

der Verantwortliche, - | osoba, 

podmiot odpowiedzialny

der Verbleib | pozostanie 

der Verderb | zguba, zniszczenie

der Vergangenheit angehören | pot. 

być wspomnieniem, przeszłością

der Vergleich | porównanie

der Verkuppler | pej. swat 

der Verlust | strata 

der Vers, -e | wiersz 

der Vertreter, - | przedstawiciel 

der Vorschlag, -schläge | propozycja 

der Vorsitzende [ˈfoːɐ̯ˌzɪt͡sn̩də] |  

przewodniczący

der Vorteil | zaleta

der Vorwurf, Vorwürfe | zarzut

der Wagen, - |  samochód, wóz

der Weihrauch [ˈvaɪʁ̯aʊ̯x] | kadzidło 

der Weise, -n [ˈvaɪz̯ə] | mędrzec 

der Welttag der Kranken | Światowy 

Dzień Chorego 

der Wert, -e | wartość 

der Wettbewerb, -e | konkurs 

der Widerstand gegen 

etw. | sprzeciw wobec czegoś 

der Wissenschaftler, - [ˈvɪsn̩ˌʃaftlɐ] |  

naukowiec 

der Zauber [ˈt͡saʊ̯bɐ] | urok

der Zugang [ˈʦuːɡaŋ] | dostęp 

der Zürichsee | geogr. Jezioro 

Zuryskie 

der Zusammenbruch | rozpad

der Zustand, -stände | stan 

der Zwischenfall [ˈt͡svɪʃn̩ˌfal] | incydent

FEMININUM

die Abneigung | niechęć

die Absicherung | zabezpieczenie 

die Abstimmung | głosowanie

die Altstadt | stare miasto

die Änderung | zmiana 

die Anfeindung, -en | wrogość

die Angelegenheit, -en | sprawa 

die Anrede | forma zwracania się  

do kogoś 

die Ansicht, -en| pogląd, zdanie 

die Arbeitsplatzverlagerung |  

przeniesienie miejsc pracy

die Art | rodzaj 

die Assoziation, -en | skojarzenie 

die Aufgabe | zadanie 

die Auflösung | rozdzielczość

die Ausdrucksweise | sposób 

wyrażania się 

die Ausschließung [ˈaʊ̯sˌʃliːsʊŋ] |  

wykluczenie 

die Aussicht auf etw. | widok na coś 

die Ausstellung, -en | wystawa 

die Auswahl an etw. | wybór czegoś 
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die Auswirkung, -en | skutek

die Bedienungsanleitung | instrukcja 

obsługi

die Bedrohung | zagrożenie

die Behauptung wagen |  

zaryzykować przypuszczenie 

die Behörde | urząd 

die Belastung, -en | obciążenie 

die Bereicherung | wzbogacenie 

die Bereitschaft | gotowość 

die Beschleunigung 

[bəˈʃlɔɪn̯ɪˌɡʊŋ] | przyspieszenie 

die Besuchermarke knacken |  

pot. pobić rekord uczestników

die Bevölkerung | ludność 

die Bewegung | ruch

die Beziehung zu jdm. abbrechen |  

zrywać z kimś relację 

die Bildgestaltung | rozplanowanie, 

kompozycja zdjęcia

die Bildung | kształcenie,  tworzenie

die Bildungseinrichtung, -en | zakład 

naukowy 

die Börse | giełda 

die Brandstiftung | podpalenie 

die Brücke [ˈbʁʏkə] | most 

die bunten Regenbogenflaggen |  

kolorowe, tęczowe flagi 

die Bürgerin, -nen | obywatelka 

die Currywurst | kiełbasa  

z przyprawą curry

die Deutung | interpretacja, 

tłumaczenie 

die Dichterin | poetka 

die Digitalkamera | cyfrowy aparat 

fotograficzny

die Diversität | różnorodność 

die Domkirche | kościół katedralny 

die düstere Bilanz | przygnębiający 

bilans

die Eheschließung [ˈeːəˌʃliːsʊŋ] |  

zawarcie małżeństwa

die Eigenschaft, -en [ˈaɪɡ̯n̩ʃaft] | cecha 

die Einigung, -en | porozumienie 

die Einrichtung | instytucja 

die Einschätzung [ˈaɪn̯ˌʃɛt͡sʊŋ] | ocena 

die Einstellung | nastawienie 

die Empörung | oburzenie 

die Entscheidung, -en | decyzja

die Entwicklung, -en | rozwój

die Erde | geogr. Ziemia 

die Erfindung | wynalazek 

die Erfolgsgeschichte | historia 

sukcesu 

die Erinnerung, -en | wspomnienie 

die Erleichterung | ulga 

die Ernährung | odżywianie 

die Erweiterung von Horizonten |  

poszerzenie horyzontów 

die Erziehung | wychowanie, 

wychowywanie

die EU-Austrittspartei | partia 

opowiadająca się za wyjściem z UE

die Fahrt | jazda, przejażdżka

die Feierlaune | pot. imprezowy 

nastrój

die Feindlichkeit | wrogość

die Flaniermeile | promenada

die Folge, -n | skutek

die Forderung, -en | żądanie

die FPÖ (Freiheitliche Partei 

Österreichs) | Wolnościowa Partia 

Austrii 

die Fragestellung, -en | zagadnienie 

die Freiheit | wolność 

die Frische | świeżość 

die Fürstenfamilie | rodzina książęca 

die Gasse, -n | uliczka 

die Gastwirtschaft | restauracja, 

zakład gastronomiczny 

die Geborgenheit | bezpieczeństwo 

die Geburtstagsfeier | przyjęcie 

urodzinowe 

die Geburtsurkunde | akt urodzenia

die Geduld | cierpliwość

die Gefahr | niebezpieczeństwo 

die Gehässigkeit | złośliwość

die Geliebte, -n | ukochana 

die Gemütlichkeit | przytulność
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die Geschichte | historia 

die Geschlechtervielfalt |  

różnorodność płciowa

die Gesellschaft | społeczeństwo

die Gesetzesänderung | zmiana  

w ustawie

die Gesundheit | zdrowie 

die Gleichberechtigung |  

równouprawnienie 

die Gleichheitsparade | parada 

równości 

die Gleichstellung |  

równouprawnienie

die Gleichwertigkeit | równość

die Gnade | łaska 

die Gottesperle | perła Boga 

die Gottflamme | płomień Boga 

die Grundausstattung | podstawowy 

sprzęt

die Grünfläche, -n | teren zielony 

die Haftstrafe | praw. kara 

pozbawienia wolności

die Hälfte [ˈhɛlftə] | połowa 

die Handlung, -en | działanie

die Hauptaufgabe | główne zadanie 

die Hauptstadt [ˈhaʊ̯ptˌʃtat] | stolica

die Heimatstadt | miasto rodzinne 

die Heirat | zawarcie związku 

małżeńskiego

die Hemmungslosigkeit | brak 

zahamowań 

die Herausforderung | wyzwanie 

die Herstellung [ˈheːɐ̯ˌʃtɛlʊŋ] |  

produkcja 

die Hochzeit, -en | wesele 

die Hoffnung | nadzieja 

die Hürde, -n [ˈhʏʁdə] | przeszkoda

die Hüterin [ˈhyːtəʁɪn] | strażniczka 

die Identitätsfindung | ustalenie 

tożsamości

die Innenstadt | śródmieście 

die Inzest-Überlebende | kobieta, 

która przeżyła kazirodztwo 

die Juristin | prawniczka 

die Kaiserin | cesarzowa 

die Kenntnisse (Pl.) | wiedza, 

umiejętności 

die Kerze, -n [ˈkɛʁt͡sə] | świeczka 

die Kirche | kościół 

die Koalitionsverhandlung, -en |  

negocjacja koalicyjna 

die Konversionstherapie |  

med. terapia konwersyjna 

die Kunst | sztuka 

die künstlerische Frische |  

pot. artystyczna świeżość 

die Lage | położenie, sytuacja 

die Landschaft, -en | krajobraz

die Lebensbedingungen (Pl.) |  

warunki do życia

die Lebenserhaltungskosten (Pl.) |  

koszty utrzymania 

die Lebenspartnerschaft | związek 

partnerski

die Lebensqualität | jakość życia

die Lehre [ˈleːʁə] | nauka  

die Leseprobe, -n | pot. próbka 

czytelnicza 

die Limmat | geogr. Limmat  

(rzeka w Szwajcarii mająca swe 

źródło w Zurychu)

die Lockerheit | luz, swoboda

die Lösung | rozwiązanie 

die Macht | władza

die Mehrheit [ˈmeːɐ̯haɪt̯] | większość 

die Meinung vertreten |  

reprezentować zdanie, być zdania 

die Meinungsumfrage, -n | sondaż, 

ankieta 

die Messe, -n | targi 

die Minderheit, -en | mniejszość 

die Mitarbeit | współpraca 

die Mitgliedschaft | członkostwo

die Möglichkeit | możliwość
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die Museumsinsel | Wyspa Muzeów 

(północna część Spreeinsel, wyspy 

leżącej na rzece Sprewie w centrum 

Berlina, gdzie znajduje się jeden 

z najważniejszych kompleksów 

muzealnych świata)

die Musikbranche | branża 

muzyczna 

die Must-see-Plätze | pot. miejsca, 

które koniecznie trzeba zobaczyć 

die Nachkriegszeit | hist. okres 

powojenny

die Nachricht, -en | wiadomość

die Nahrung | pożywienie 

die Naturwissenschaften (Pl.) 

[naˈtuːɐ̯vɪsn̩ˌʃaft] | nauki przyrodnicze

die neugewonnene Reichweite |  

nowo zdobyty zasięg

die Nichte | bratanica, siostrzenica 

die Ordnung | porządek 

die ÖVP (Österreichische Volkspartei) |  

Austriacka Partia Ludowa 

die Partystimmung anheizen |  

pot. podsycać imprezowy nastrój

die Perle, -n | perła

die Personendichte | zagęszczenie 

ludzi

die Pflegeinstitution, -en | zakład 

opiekuńczy 

die Privatsammlung, -en | prywatny 

zbiór  

die Privatsphäre | sfera prywatna 

die prominente Unterstützung |  

wsparcie znanych osób

die Provinz-Krimi-Reihe | serial 

kryminalny, którego akcja rozgrywa 

się na prowincji 

die Rache | zemsta 

die Rangliste, -n | ranking

die Raubkunst | zrabowana sztuka 

die Rechtslage | praw. sytuacja 

prawna

die Reichszentrale für Heimatdienst |  

hist. organ informacyjno-edukacyjny 

Rzeszy Niemieckiej, istniejący  

w latach 1918-1933

die Rheinländerin [ˈʁaɪn̯ˌlɛndəʁɪn] |  

mieszkanka Nadrenii 

die Route [ˈʁuːtə] | trasa

die Sachertorte | tort Sachera 

(czekoladowy tort stworzony przez 

Franza Sachera w Wiedniu, w XIX 

wieku)

die Schädlichkeit | szkodliwość 

die Schlagernacht, -nächte | noc 

przebojów 

die Schlossruine | ruina zamku

die Schulden (Pl.) | długi 

die Schwierigkeit, -en | trudność

die Seele [ˈzeːlə] | dusza 

die Sehenswürdigkeit, -en | zabytek 

die Selbstfindungsphase | pot. faza 

poszukiwania samego siebie 

die Sexualkunde | wiedza o życiu 

seksualnym 

die sexuelle Ausrichtung | orientacja 

seksualna 

die Sicherheitsvorkehrungen (Pl.)  |  

środki ostrożności

die Sorge, -n | zmartwienie

die Souveränität [zuvəʀɛniˈtɛːt] |  

suwerenność

die Spaltung [ˈʃpaltʊŋ] | rozłam

die Staatssekretärin, -nen 

[ˈʃtaːt͡szekʁeˌtɛːʁɪn] | sekretarka stanu  

die Stiftung, -en [ˈʃtɪftʊŋ] | fundacja 

die Straftat, -en [ˈʃtʁaːfˌtaːt] | praw. 

czyn karalny 

die Streitigkeit, -en | konflikt

die Studienreise, -n | pobyt 

edukacyjny 

die Tagung, -en | konferencja 

die Tanzveranstaltung [tant͡s 

fɛɐ̯ˈʔanʃtaltʊŋ] | widowisko taneczne

die Teilnahme | uczestnictwo

die Tochter [ˈtɔxtɐ] | córka

die Trachtenmode | bawarska  

moda ludowa

die Trauer | żałoba, smutek
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die Treppe, -n | schody

die Umfrage | ankieta 

die Umweltbelastung | obciążenie 

dla środowiska

die Universitätsstadt | miasto 

uniwersyteckie

die Unterdrückung [ˌʊntɐˈdʁʏkʊŋ] |  

wykluczenie, opresja

die Untersuchung, -en | badanie 

die Unterzeichnung | podpisanie 

die Verachtung | pogarda 

die Veranstaltung, -en 

[fɛɐ̯ˈʔanʃtaltʊŋ] | impreza, wydarzenie 

die Verantwortung für etw. tragen |  

ponosić za coś odpowiedzialność 

die Verfehlung, -en | uchybienie 

die Vergleichsstudie | badanie 

porównawcze 

die Verkleidung, -en | przebranie

die Versprechung, -en | obietnica

die Verwandtschaft ersten Grades |  

pokrewieństwo pierwszego stopnia

die Vielfalt | różnorodność 

die Vielzahl [ˈfiːlt͡saːl] | duża ilość

die Volksabstimmung 

[ˈfɔlksʔapˌʃtɪmʊŋ] | referendum 

die Volksbefragung | referendum 

die Vorläuferin | prekursorka 

die Vorliebe, -n | upodobanie 

die Vorstellung 

[ˈfoːɐ̯ˌʃtɛlʊŋ] | wyobrażenie 

die wahre Persönlichkeit |  

prawdziwa osobowość 

die Ware | towar 

die Weimarer Republik | hist. 

Republika Weimarska 

die Weltgesundheitsorganisation |  

Światowa Organizacja Zdrowia 

die Wertschätzung 

[ˈveːɐ̯tˌʃɛt͡sʊŋ] | szacunek 

die Widerstandskraft | siła  

do stawiania oporu, sprzeciwu  

die Wiedergeburt | rel. narodzenie 

się na nowo 

die Wirkung | działanie 

die Wissenschaft | nauka 

die Wortart | ling. część mowy 

die Zufriedenheit | zadowolenie 

die Zugehörigkeit | przynależność 

die Zukunft [ˈt͡suːˌkʊnft] | przyszłość

E
ebenfalls | również,  zarówno

ein bitterer Beigeschmack | pot. 

gorzki posmak

ein feindliches Umfeld schaffen |  

stworzyć nieprzyjazne środowisko

ein künstliches Licht | sztuczne 

światło

ein Muss sein | pot. być 

koniecznością

ein reiches Kulturleben | bogate 

życie kulturalne

ein Strafverfahren einleiten | praw. 

wszcząć postępowanie karne

ein Streit entfachen | rozpoczynać 

kłótnię

ein Zeichen setzen | idiom. dawać 

przykład 

einander | wzajemnie 

Eindrücke gewinnen | odnosić 

wrażenia 

eine Art des Wachrüttelns | pot. 

rodzaj wybudzenia z nieświadomego 

życia 

eine Beziehung eingehen | zacząć 

się z kimś spotykać, wejść w związek 

eine breite Palette an 

Emotionen | szeroki wachlarz emocji 

eine Diät machen | odchudzać się, 

przechodzić na dietę 

eine Reise wert | wart odbycia 

podróży

eine schöne Geschichte erzählen |  

opowiadać piękną historię

eine Techno-Party schmeißen |  

pot. zorganizować imprezę techno/

elektroniczną
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eine tiefe Bindung zu jdm. aufbauen |  

rozwinąć z kimś głęboką więź 

einen Beitrag zu etw. leisten |  

przyczyniać się do czegoś 

einen neuen Rekord aufstellen |  

ustanowić nowy rekord

einer Sache gerecht werden |  

podołać, sprostać czemuś

einer Sache gewachsen sein |  

sprostać czemuś 

einer Sache standhalten 

[ˈʃtantˌhaltn̩] | podołać czemuś 

einer Sache zustimmen | zgadzać  

się na coś, akceptować coś 

einfach | łatwy

einfügen | wstawiać 

einführen | wprowadzić

eingetragen | zarejestrowany 

einnehmen | zajmować, absorbować 

einräumen | przyznawać 

einschließlich | łącznie z

eintragen | wpisać

empfehlen | polecać

empfinden | odczuwać 

endgültig | ostatecznie

enorm | ogromnie 

enorme Fortschritte | duże postępy

entfernt | oddalony

entkommen | uciec, wydostać się

entsprechend |  

odpowiednio,  odpowiedni

entsprechend beleuchtet sein | być 

odpowiednio oświetlonym

entstammen | pochodzić,  

wywodzić się 

entwickeln | rozwijać 

erfahren | dowiedzieć się 

erfinden | wynaleźć

erfolgen | następować 

erfolglos bleiben | nie przynieść 

skutku

ergeben | wykazywać

erhalten | otrzymać 

erholsam | relaksujący

erküren | obierać

erlauben | pozwalać 

erleben | przeżywać 

ermitteln | praw. prowadzić 

dochodzenie 

ermöglichen | umożliwiać 

erschreckend | przerażające 

erstgeboren | pierworodny 

ertragen | znosić 

erzeugen [ɛɐ̯ˈt͡sɔɪɡ̯n̩] | wywoływać

erzieherisch | wychowawczy 

es fällt ihr schwer, etw. zu machen |  

pot. z wielkim trudem przychodzi  

jej zrobienie czegoś 

es gibt noch Luft nach oben |  

pot. mogłoby być lepiej

Es handelt sich aber um … |  

Chodzi jednak o …

es herrscht Unruhe | panuje niepokój

Es ist befreiend. | To jest 

wyzwalające.

Es lohnt sich also zu erwähnen,  

dass… | Warto więc wspomnieć,  

że …

Es stellt sich heraus, dass … |  

Okazuje się, że …

es tut sich viel | pot. dużo się dzieje 

etw. als ein leidenschaft-liches 

Hobby betrachten | pot. traktować 

coś jako pasjonujące hobby  

etw. aus eigener Tasche 

finanzieren | pot. płacić za coś  

z własnej kieszeni

etw. bei sich haben | mieć coś  

przy sobie

etw. bewusst platzieren |  

umieszczać coś świadomie 

etw. die Stirn bieten | pot. stawić 

czemuś czoło 

etw. durch etw. ersetzen | zastąpić 

coś czymś   

etw. ins Leben rufen | pot. powołać 

coś do życia 
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etw. parat haben | pot. mieć coś  

w pogotowiu 

etw. verpassen | przegapić coś, 

spóźnić się na coś 

etw. von sich selbst behaupten |  

twierdzić coś o sobie samym 

etw. zum Ausdruck bringen |  

wyrażać coś 

ewig | wieczny 

F
fast | prawie 

feiern | świętować 

fernöstlich | dalekowschodni 

festgelegt | ustalone 

festigen | wzmacniać 

festlegen | ustalać

feststellen | stwierdzać 

folgenschwer | fatalny w skutkach

fortan | od tej pory

freiheitlich | wolnościowy, liberalny 

freikaufen | wykupić 

Friede auf Erden | pokój na Ziemi

Friede, Freude, Eierkuchen | pot. 

wszystko cacy

Früchte tragen | przynosić efekty

führen [ˈfyːʁən] | prowadzić 

für etw. bekannt sein | być znanym 

z czegoś 

für etw. kämpfen | walczyć o coś 

für etw. plädieren | opowiadać się  

za czymś 

für etw. sorgen | dbać o coś 

für etw. stehen | oznaczać coś 

für etw. stimmen | głosować  

za czymś

für etw. zuständig sein | być za coś 

odpowiedzialnym 

für Kosten aufkommen | pokryć 

koszty

für Partystimmung sorgen |  

zapewniać imprezowy nastrój

für Partyzwecke | w celach 

imprezowych

fürstlich | książęcy 

G
gedenken | składać hołd pamięci

geduldig | cierpliwy 

gefälscht [ɡəˈfɛlʃt] | podrobiony

gegen die Sonne fotografieren |  

fotografować pod słońce

gegen etw. stimmen | głosować 

przeciwko czemuś 

gegen etw. Widerstand leisten |  

sprzeciwiać się czemuś 

gegenseitig | wzajemny 

gegenwärtig | obecnie 

gegründet [ɡəˈɡʁʏndət] | założony 

geheimnisvoll [ɡəˈhaɪm̯nɪsˌfɔl] |  

zagadkowy, tajemniczy

gelingen | powieść, udać się 

gelungen | udany 

genesen | zdrowieć 

genügend | wystarczająco 

geprägt | ukształtowany

geschehen | stać się 

geschichtsträchtig | historyczny 

geschweige denn … | nie mówiąc  

już o …

gesellschaftlich | społeczny

Gespräche führen | prowadzić 

rozmowy 

geteilt | podzielony

Gewaltakte aus Hass  | akty 

przemocy dokonane z nienawiści 

gleich | jednakowy 

gleichen | być podobnym

gleichgeschlechtlich |  

homoseksualny 

gleichgeschlechtliche Ehen  |  

małżeństwa homoseksualne

gravierend | poważny, znaczny

größtenteils | niemal wyłącznie 

gründen | zakładać 

grünes Licht geben | pot. dawać 

zielone światło, zezwalać 

gute Laune | dobry humor

H
härter bestrafen | surowiej karać

heilig | święty 
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Heilige Drei Könige | rel. Święto 

Trzech Króli 

herbeiführen | powodować

herrschen | panować

hervorragende Fotos | doskonałe 

zdjęcia

hervorrufen | wywołać

herzhaft [ˈhɛʁt͡shaft] | pożywny

heutzutage [ˈhɔɪt̯t͡suˌtaːɡə] |  

w dzisiejszych czasach 

Hier geht es um … | Tu chodzi o …

hierzulande | tutaj, w tym kraju

hinterherhängen | pot. nie nadążać, 

być w tyle

hinterlassen | pozostawiać

hochauflösende Fotos | zdjęcia 

wysokiej jakości

höchstwahrscheinlich |  

najprawdopodobniej

hoffen | mieć nadzieję 

Hört sich gut an, oder? | pot.  

To brzmi dobrze, nieprawdaż?

I
im Auftrag | na zlecenie 

im deutschsprachigen Raum |  

w krajach niemieckojęzycznych 

im eingeschränkten Rahmen |  

w ograniczonym zakresie 

im Falle der Notwendigkeit |  

w razie potrzeby 

im falschen Körper leben | żyć  

w niewłaściwym ciele

im Familien oder Freundeskreis |  

w gronie rodziny lub przyjaciół

im Gegensatz zu jdm. |  

w przeciwieństwie do kogoś

im Handel erhältlich sein | być 

dostępnym w sprzedaży  

im Hintergrund | w tle

im internationalen Vergleich |  

w międzynarodowym porównaniu  

im Mittelpunkt stehen | być  

w centrum uwagi

im Steigen sein | wzrastać 

im Vergleich zu… | w porównaniu do…

im Wege stehen | pot. stać  

na przeszkodzie

immens | ogromny

in den Fängen des National-

sozialismus stecken | pot. tkwić  

w szponach narodowego socjalizmu 

in den heutigen Zeiten |  

w dzisiejszych czasach 

in den vergangenen Jahren  |  

w ostatnich latach

in der Öffentlichkeit stehen | być 

osobą publiczną

in die Wege leiten | idiom. inicjować, 

zapoczątkować  

in etw. bestehen | polegać na czymś 

in Frieden leben | żyć w pokoju 

in jds. Fußstapfen treten | pot. pójść 

w czyjeś ślady

in Kraft treten | praw. wejść w życie

in Massen herstellen | produkować 

masowo 

in Sachen | w kwestii

in Tränen ausbrechen | pot. 

wybuchnąć płaczem 

in Wahrheit | w rzeczywistości

inmitten | pośrodku 

ins Netz der Täuschung geraten |  

pot. wpaść w sieć oszustw 

ins Unermessliche steigen | pot. 

niewyobrażalnie wzrosnąć

insbesondere | w szczególności 

involviert | zaangażowany

inwiefern | w jakim stopniu 

irdisch [ˈɪʁdɪʃ] | ziemski 

irreparabel | nie do naprawienia

J
Ja, das sehe ich genauso! | Tak, 

jestem tego samego zdania! 

Jahr für Jahr | rok w rok

Janker und Dirndl | rodzaj kurtki  

i sukienki będącej częścią 

bawarskiego stroju ludowego

jdm. Aufmerksamkeit schenken |  

poświęcać komuś uwagę 

jdm. begegnen | traktować kogoś 
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jdm. etw. beibringen | wpajać komuś 

coś, nauczyć kogoś czegoś 

jdm. etw. näher bringen | przybliżyć 

coś komuś 

jdm. etw. zur Verfügung stellen |  

udostępniać coś komuś

jdm. Hilfe leisten | udzielić komuś 

pomocy 

jdm. leicht fallen | pot. przychodzić 

komuś z łatwością 

jdm. Leid zufügen | zadawać komuś 

cierpienie 

jdm. positive Gefühle einflößen |  

wzbudzać w kimś pozytywne uczucia 

jdm. zu etw. verhelfen | dopomóc 

komuś w czymś 

jdm./etw. gegenüber | w stosunku 

do kogoś/czegoś  

jdn. als „Regenbogenpest” betiteln |  

nazwać kogoś „tęczową zarazą”

jdn. ansprechen | zwracać się  

do kogoś 

jdn. auf etw. aufmerksam machen |  

zwracać komuś na coś uwagę 

jdn. empfangen | witać, przyjmować 

kogoś

jdn. im Stich lassen | pot. zostawić 

kogoś na lodzie 

jdn. in etw. involvieren | uwikłać 

kogoś w coś 

jdn. mit etw. auszeichnen |  

uhonorować kogoś czymś 

jdn. zu etw. bewegen | nakłaniać 

kogoś do czegoś 

jdn. zu etw. ermuntern | zachęcać 

kogoś do czegoś 

jdn. zum Tanzen ermuntern |  

zachęcać kogoś do tańca 

K
kaiserlich | cesarski

kaum zu glauben | pot. trudno 

uwierzyć, wierzyć się nie chce 

Kaum zu glauben, aber … | Trudno 

uwierzyć, ale …

kein Wunder | nic dziwnego 

kompromittierende Einzelheiten 

bemerken | dostrzegać 

kompromitujące szczegóły

küren | wybierać

kürzlich | niedawno

kurzum [kʊʁt͡sˈʔʊm] | pot. słowem, 

krótko mówiąc 

L
langweilig | nudny

Lass den Sonnenschein in dein Herz |  

wpuść słońce do twojego serca

lasten | obciążać

laut | według 

laut der neuesten Studie | według 

najnowszego badania 

lediglich | jedynie, tylko

lediglich | zaledwie 

letztendlich | ostatecznie 

lokale Fototreffen | lokalne 

spotkania fotografów

M
Mariä Lichtmess | rel. święto Matki 

Boskiej Gromnicznej 

mehr Schaden als Nutzen bringen |  

przynosić więcej szkody niż pożytku 

mehrheitlich | w większości 

meist | zwykle

merken | zauważyć 

messen | mierzyć 

minderwertig | niepełnowartościowy

missbrauchen | nadużywać

mit etw. einverstanden 

sein | zgadzać się z czymś 

mit etw. rechnen | liczyć się z czymś

mit etw. zu kämpfen haben | być 

zmuszonym zmagać się z czymś  

mithilfe | przy pomocy 

mitmachen | brać udział

mittlerweile | w międzyczasie

Mut machen | dodać odwagi

mutig | odważny

N
nach denselben Maßstäben | według 

tych samych wzorców

nach etw. greifen | sięgać po coś 
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nach etw. suchen | szukać czegoś 

nach wie vor | w dalszym ciągu 

nachbearbeiten | dopracować

nachgeordnet | podporządkowany, 

niższego szczebla 

nachvollziehen | zrozumieć, pojąć 

naheliegend | pobliski

nämlich | bowiem 

neben | obok 

neuerdings | ostatnio 

nicht breit genug | niewystarczająco 

szeroki

nicht genehmigungsfähig sein |  

być nie do zatwierdzenia, nie mieć 

potrzebnych zezwoleń

nicht gestattet | niedozwolony

nicht nur … sondern auch … | nie 

tylko … lecz także …

nicht zu Unrecht | słusznie 

nichtsdestotrotz | niemniej jednak

nichtsdestoweniger | niemniej 

jednak 

nie | nigdy 

niederländisch [ˈniːdɐˌlɛndɪʃ] |  

holenderski, niderlandzki

niemals | nigdy

niemand | nikt 

nördlich | północny 

notleidend | dotknięty kryzysem  

nutzen [ˈnʊt͡sn̩] | wykorzystywać

nützliche Hinweise | przydatne 

wskazówki 

O
obengenannt | wyżej wymieniony

obgleich | chociaż 

offen | otwarty 

öffentlich | publicznie

opulent | wystawny, obfity

parteiübergreifend | międzypartyjny

peinliche Situationen vermeiden |  

unikać kłopotliwych sytuacji

pittoresk | malowniczy 

poetische Gebete | modlitwy poetyckie

prachtvoll | okazały

prägen | kształtować

Q
quasi [ˈkvaːzi] | jakby 

R
ratsam | wskazany

Recht haben | mieć rację 

Rechte genießen  | cieszyć się 

prawami 

rechtlich | prawnie 

rechtsnational | prawicowo-

nacjonalistyczny

regelmäßig | regularnie

Regelungen umgehen | obejść 

przepisy

regierend | rządzący

regierungsunabhängig |  

pozarządowy 

reizvoll | czarujący, atrakcyjny 

residieren | mieszkać

rosig | różowo

S
samt | wraz 

säumen | pot. ciągnąć się

schädlich | szkodliwy 

schaffen | pot. dać radę, podołać

schätzen [ˈʃɛt͡sn̩] | szanować 

scheinen | wydawać się 

schließlich | w końcu, wreszcie 

schließlich und endlich |  

w ostatecznym rozrachunku

schöne Details hervorheben |  

podkreślać piękne szczegóły

schöne Stellen finden | znajdować 

piękne miejsca

schreien | krzyczeć 

schrittweise | stopniowo 

Schuldige benennen | wskazać 

winnych

schützen [ˈʃʏt͡sn̩] | chronić 

schwärmen | zachwycać się

schwul | pot. gejowski 

segnen | błogosławić

sehenswürdig  | wart zobaczenia 

sehr gut abschneiden | wypadać 

bardzo dobrze 
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seinen Höhepunkt erreichen |  

osiągnąć swoje apogeum

seinen Willen durchsetzen | pot. 

postawić na swoim

seitens der Gesellschaft | ze strony 

społeczeństwa  

selbstbestimmt | samodzielny, 

wolny

selbstbewusst | pewny siebie 

selbstständig | samodzielny 

sensibel [zɛnˈziːbl]̩ | wrażliwy

setzen [ˈzɛt͡sn̩] | stawiać 

sexuelle Minderheiten | mniejszości 

seksualne

sich an jdm. ein Beispiel nehmen |  

wziąć sobie z kogoś przykład

sich an jdm. rächen | mścić się  

na kimś 

sich an jdn. erinnern | przypominać 

sobie o kimś  

sich aneinander vorbei quetschen |  

pot. przeciskać się

sich auf eine Zeitreise begeben |  

wyruszać w podróż w czasie 

sich auf etw. einigen | zgodzić się  

na coś 

sich auf jdn. beziehen | odnosić się 

do kogoś 

sich aus etw. ergeben | wynikać  

z czegoś 

sich befinden | znajdować się 

sich begeben | pójść, udać się 

sich das Bild genau anschauen |  

dokładnie obejrzeć zdjęcie

sich die Frage stellen | stawiać sobie 

pytanie 

sich ein dickes Fell aneignen | pot. 

stać się twardzielem 

sich einbrennen | wryć się, odcisnąć 

piętno

sich einer Sache bewusst werden |  

stać się czegoś świadomym 

sich entfalten | rozwijać się 

sich erhöhen | podwyższać, 

zwiększać się 

sich etw. anschauen | obejrzeć sobie 

coś 

sich etw. leisten können | móc sobie 

na coś pozwolić  

sich etw. nicht entgehen lassen |  

nie dać sobie czegoś odebrać 

sich etw. von jdm. versprechen |  

oczekiwać czegoś od kogoś 

sich etw. wünschen | życzyć sobie 

czegoś 

sich etw. zum Ziel setzen | stawiać 

coś sobie za cel 

sich für etw. eignen | nadawać się 

do czegoś 

sich für etw. einsetzen | opowiadać 

się za czymś 

sich für jdn. begeistern | zachwycać 

się kimś 

sich Gedanken über etw. machen |  

zastanawiać się nad czymś, 

przemyśleć sobie coś 

sich gegen etw. aussprechen |  

opowiadać się przeciwko czemuś

sich gegen etw. wehren | bronić się 

przed czymś 

sich großer Beliebtheit erfreuen |  

cieszyć się dużą popularnością 

sich hocharbeiten | wypracować 

sobie wysoką pozycję

sich irren | mylić się  

sich jdm. anschließen  | przyłączyć 

się do kogoś 

sich jdm. anschließen | dołączyć  

do kogoś 

sich lohnen | opłacać się

sich mit etw. abfinden | pogodzić się 

z czymś 

sich mit etw. abwechseln 

[ˈapˌvɛksln̩] | przeplatać się z czymś 

sich mit etw. befassen | zajmować 

się czymś 

sich mit etw. vertraut machen |  

zapoznać się z czymś 
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sich mit etw. zufrieden geben |  

zadowalać się czymś 

sich Mühe geben | zadawać sobie 

trud

sich nicht überwinden lassen |  

nie dać się obejść

sich puddelwohl fühlen | pot. być  

w siódmym niebie  

sich querstellen | pot. utrudniać, 

odmawiać 

sich reinigen | oczyścić się 

sich selbst folgende Fragen stellen |  

stawiać sobie samemu następujące 

pytania 

sich tummeln | pot. pętać, włóczyć 

się 

sich um etw. drehen | pot. kręcić się 

wokół czegoś

sich um etw. Sorgen machen |  

martwić się o coś  

sich verändern | zmieniać się 

sich von etw. befreien | uwolnić się 

od czegoś 

sich von etw. fernhalten | trzymać 

się od czegoś z daleka 

sich von etw. unterscheiden | różnić 

się od czegoś  

sich von jdm. befreien | uwolnić się 

od kogoś 

sich vorstellen | wyobrazić sobie

sich wie ein Lauffeuer verbreiten |  

pot. rozejść się w błyskawicznym 

tempie

sich wiederholen | powtarzać się  

sicher | pewnie 

sogar | nawet

sogenannt | tak zwany 

somit | tym samym

spendenfinanziert | finansowany  

z darowizn

spüren [ˈʃpyːʁən] | odczuwać 

ständig | ciągle

stark mit Vorurteilen behaftet 

sein | być mocno obciążonym 

stereotypami

starke Löwin | silna lwica 

stärken [ˈʃtɛʁkn̩] | wzmacniać 

stattfinden [ˈʃtatˌfɪndn̩] | odbywać się

steigen | wzrastać 

steigend | wzrastający 

sterben [ˈʃtɛʁbn̩] | umrzeć 

stetig ansteigen | ciągle wzrastać

stimmen [ˈʃtɪmən] | głosować

T
tätig sein | być aktywnym 

teilen | podzielać

teilweise | częściowo 

toben | szaleć

trauen | udzielać ślubu

traurig | smutny

treu | wierny 

trotz [tʁɔt͡s] | mimo 

U
über die Grenzen der Stadt bekannt 

sein | być znanym poza granicami 

miasta

über etw. verfügen | dysponować 

czymś 

über Jahre hinweg | przez wiele lat

überall [yːbɐˈʔal] | wszędzie 

übernehmen | przejmować 

überparteilich | ponadpartyjny 

überreden | namawiać 

überschaubar | przejrzysty

überstehen | przetrzymać, znieść 

überwältigend [yːbɐˈvɛltɪɡn̩t] |  

przejmujące, niesamowite

überzeugen [yːbɐˈt͡sɔɪɡ̯ŋ̍] | przekonać 

übrig | pozostały 

Übung macht den Meister | przysł. 

ćwiczenie czyni mistrza

um etw. kämpfen | walczyć o coś 

um etw. nicht drumherum 

kommen | pot. nie uniknąć czegoś

um etw. nicht herumkommen |  

pot. nie uniknąć czegoś

Um Gottes Willen! | pot. Na litość 

Boską! Bój się Boga! 

umdenken | zmienić tok myślenia

umfassen | obejmować 
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umgeben vom Alpenbildpanorama |  

otoczony panoramą gór alpejskich

umleiten | przekierować 

umso mehr, dass… | tym bardziej, 

że…

umsonst | za darmo

umstritten [ʊmˈʃtʁɪtn̩] |  

kontrowersyjny

unangebracht | niestosowny 

unaufhaltsam | niepowstrzymany

unbegründet | nieuzasadniony, 

bezpodstawny 

unberührt [ˈʊnbəˌʁyːɐ̯t] | nietknięty 

und zwar | a mianowicie 

unentschieden | niezdecydowany

uner-fahren | niedoświadczony 

unerfüllt bleiben | nie spełniać się

Ungarn | geogr. Węgry

ungeklärte Fragen | pytania  

bez odpowiedzi

unglücklicherweise | na nieszczęście 

unter der Menge begraben |  

pogrzebany, zadeptany przez tłum

untersagen | zakazać

unterstützen [ˌʊntɐˈʃtʏt͡sn̩] | popierać

unterstützen | wspierać 

unverändert bleiben | nie zmieniać 

się, pozostawać takim samym  

unzumutbar | niedopuszczalny

V
verändern [fɛɐ̯ˈʔɛndɐn] | zmieniać

veranstalten [fɛɐ̯ˈʔanʃtaltn̩] |  

organizować 

verbessern [fɛɐ̯ˈbɛsɐn] | polepszyć

verbringen | spędzać 

verdeutlichen | wyraźnie pokazywać

verdunkelt auf dem Bild erscheinen |  

ukazać się na zdjęciu z efektem 

zacienienia

vereinen | jednoczyć

verfassen | tworzyć, pisać 

vergangene Zeiten | minione czasy

vergewaltigen | gwałcić 

vergleichen | porównywać

verhandeln | negocjować

verkuppeln [fɛɐ̯ˈkʊpln̩] | swatać 

verlangen | domagać się, żądać  

verlassen | opuszczać 

verlegen | przenieść

verleihen [fɛɐ̯ˈlaɪə̯n] | nadawać 

verletzen [fɛɐ̯ˈlɛt͡sn̩] | ranić  

verlieren | stracić

vermitteln | przekazywać 

veröffentlicht | opublikowany  

verraten | zdradzać 

verschärft [fɛɐ̯ˈʃɛʁft] | zaostrzony

verschwunden [fɛɐ̯ˈʃvʊndn̩] | zaginiony 

versichern | zapewniać 

versuchen | usiłować

verteidigen [fɛɐ̯ˈtaɪd̯ɪɡn̩] | bronić

vertrauen | zaufać 

vertreiben | rozprowadzać, 

sprzedawać 

verwehrt bleiben | pozostać 

zakazanym 

verzweifelt [fɛɐ̯ˈt͡svaɪf̯ ̩ t] | zrozpaczony  

viele Erfahrungen sammeln | zbierać 

dużo doświadczeń 

vielerorts | w wielu miejscach

vielfältig | różnorodny 

völlig | całkowicie, zupełnie 

volljährig | pełnoletni

vom Gericht verurteilt werden |  

zostać skazanym przez sąd 

vom Leben gebeutelt | pot. 

doświadczony przez życie 

vom Prinzip und Ablauf her | pod 

względem zasad i sposobu przebiegu 

von der Voraussetzung ausgehen, 

dass … | wychodzić z założenia, że …

von diesem Zeitpunkt an | od tego 

czasu 

von etw. erzählen [ɛɐ̯ˈt͡sɛːlən] |  

opowiadać o czymś 

von ganzem Herzen | z całego serca 

von großem Vorteil sein | być dużą 

zaletą

vor etw. fliehen | uciekać przed czymś
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vor etw. warnen | ostrzegać  

przed czymś 

vor Glück schreien | krzyczeć  

ze szczęścia 

voraussichtlich | prawdopodobnie 

vorbereiten | przygotować 

vorletzte [ˈfoːɐ̯ˌlɛt͡stə] | przedostatnia

W
wachsen | wzrastać, nasilać się 

wählen [ˈvɛːlən] | wybierać 

während [ˈvɛːʁənd] | podczas gdy

Was soll das heißen? | pot. Co to ma 

znaczyć? 

wechselnd [ˈvɛksln̩t] | zmienny

wecken | wzbudzać, wywoływać 

wegen | z powodu 

weiblich | żeński 

weit verbreitet sein | być 

rozpowszechnionym

weit von hier | daleko stąd 

weltoffen | otwarty na świat, 

tolerancyjny

weltweit | na całym świecie

wenig Licht ins Dunkel bringen |  

pot. niewiele wyjaśnić

wenigstens | przynajmniej

weshalb | dlaczego 

wiedererlangt | odzyskany

wiederholen | powtarzać 

Wien | geogr. Wiedeń 

wirtschaftlich | gospodarczy 

wundern | dziwić 

wünschen [ˈvʏnʃn̩] | życzyć 

Z
zählen [ˈt͡sɛːlən] | liczyć

zahlreich | liczny

zeigen | pokazywać 

zerstört | zniszczony

zertrampeln | stratować 

zu allem Übel | pot. na domiar złego

zu besonderen Anlässen  |  

przy szczególnych okazjach 

zu dem Schluss kommen | dojść  

do wniosku 

zu diesem Zeitpunkt | wtedy

zu eigenen Zwecken  | do własnych 

celów 

zu etw. führen | prowadzić do czegoś 

zu etw. gezwungen sein | być  

do czegoś zmuszonym 

zu etw. zählen | zaliczać się  

do czegoś 

zu Gute kommen | pot. wyjść  

na dobre

zu viel von sich selbst offenbaren |  

ujawniać o sobie za dużo rzeczy

zudem [t͡suˈdeːm] | poza tym 

zugängig | dostępny

zugelassen [ˈt͡suːɡəˌlasn̩] | dozwolony

zugleich | jednocześnie 

zum Greifen nah | pot.  

na wyciągnięcie ręki

zum Schluss | na koniec 

zum Schluss kommen | dojść  

do wniosku 

zunehmend [ˈt͡suːneːmənt] | rosnący

zunehmend zum Problem werden |  

stawać się coraz większym 

problemem

zur Verfügung stehen | być  

do dyspozycji

zurückgezogen | wycofany 

zurückkehren [t͡suˈʁʏkˌkeːʁən] | wracać 

Zusammenfassend lässt sich sagen, 

dass … | Podsumowując można 

powiedzieć, że …


