SŁOWNIK

A
a- und
ale - aber
aleŜ oczywiście – aber natürlich
angielski, angielska, angielskie – englischer, englische, englisches
apartament (m), apartamenty – Appartement (n)
atrakcja (f), atrakcje – Attraktion (f)
autobus (m), autobusy – Bus (m)
B
babcia (f), babcie – Oma (f)
bagaŜ (m), bagaŜe – Gepäck (n)
balkon (m), balkony – Balkon (m)
bar (m), bary – Bar (f)
bardzo - sehr
bardzo proszę – bitte sehr
beczka (f), beczki – Fass (n)
befsztyk (m), befsztyki – Beefsteak (n)
bez - ohne
bezpłatny, bezpłatna, bezpłatne – kostenlos, kostenfrei
bilard (m), bilardy – Billard (n)
bilet (m), bilety – Fahrkarte (f), Fahrschein (m)
biuro (n), biura - Büro (n)
biuro podróŜy (n), biura podróŜy – Reisebüro (n)
blisko - nah
bo – denn, ja, doch
budzenie (n), budzenia – Wecken (n)
buraczek (m), buraczki – rote Beete (f)
butelka (f), butelki – Flasche (f)
butelkowe – Flaschen-…..
być (jestem, jesteś, jest, jesteśmy, jesteście, są) – sein
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C
cały, cała, całe – ganz, voll, komplett
camping (m), campingi (kamping) – Camping (n)
cel (m), cele – Ziel (n)
centrum (n), centra – Zentrum (n)
chcieć (chcę, chcesz, chce, chcemy, chcecie, chcą) - wollen
chętnie - gern
chwila (f), chwile – Moment (m)
chyba tak – vielleicht ja
ciekawy, ciekawa, ciekawe – interessanter, interessante, interessantes
ciepły, ciepła, ciepłe – warmer, warme, warmes
co - was
codziennie - täglich
coś – etwas
córka (f), córki – Tochter (f)
czy - ob
czym - womit
Ć
ćwiczenie (n), ćwiczenia - Übung (f)
D
dać (daję, dajesz, daje, dajemy, dajecie, dają) - geben
daleko - weit
danie (n), dania – Gericht (n)
data (f), daty – Datum (n)
dialog (m), dialogi – Dialog (m)
dla - für
długo - lange
do – zu, nach, in, auf
Do widzenia! – Auf Wiedersehen!
doba (f), doby – voller Tag (m) (Tag und Nacht)
Dobranoc! – Gute Nacht (f)
Dobry wieczór! – Guten Abend (m)
dobry, dobra, dobre – guter, gute, gutes
dodatek (m), dodatki – Zuspeise (f), Beilage (f)
dodatkowy, dodatkowa, dodatkowe – zusätzlicher, zusätzliche, zusätzliches
dojechać (dojeŜdŜać) (dojeŜdŜam, dojeŜdŜasz, dojeŜdŜa, dojeŜdŜamy,
dojeŜdŜacie, dojeŜdŜają) – ankommen, hinkommen, erreichen
dokąd - wohin
dokument (m), dokumenty – Dokument (n), Ausweispapiere
dom wczasowy (m), domy wczasowe – Erholungsheim (n)
domek letniskowy (m), domki letniskowe – Sommerhaus (n)
dopasować (dopasowuję, dopasowujesz, dopasowuje, dopasowujemy,
dopasowujecie, dopasowują) – anpassen, zueinander passen
dość – ziemlich, reichlich, genug
dostać (dostaję, dostajesz, dostaje, dostajemy, dostajecie, dostają) - bekommen
dowód osobisty (m), dowody osobiste – Personalausweis (m)
droga (f), drogi – Weg (m)
duŜo - viel
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dworzec (m), dworce – Bahnhof (m)
dwudniowy - zweitägig
dwuosobowy, dwuosobowa, dwuosobowe – für zwei Personen
dyskoteka (f), dyskoteki – Diskothek (f)
dziadek (m), dziadkowie – Großvater (m)
działać (działam, działasz, działa, działamy, działacie, działają) – handeln, tätig
sein, wirken, arbeiten
dziecko (n), dzieci – Kind (n)
dziękować (dziękuję, dziękujesz, dziękuje, dziękujemy, dziękujecie, dziękują) –
danken, sich bedanken
Dzień dobry! – Guten Tag!
dzień (m), dni –Tag (m)
dziś, dzisiaj - heute
dziwne – merkwürdig, seltsam, sonderbar, komisch, wunderlich
dzwonić(dzwonię, dzwonisz, dzwoni, dzwonimy, dzwonicie, dzwonią) – anrufen,
klingen, klingeln
F
fajny, fajna, fajne - super
filharmonia (f), filharmonie – Philharmonie (f)
film (m), filmy – Film (m)
G
galeria sztuki (f), galerie sztuki – Kunstgalerie (f)
gazeta (f), gazety – Zeitung (f)
gdzie - wo
gęś (f), gęsi – Gans (f)
głośno - laut
godzina (f), godziny - Uhr (f), Stunde (f)
golf (m), golfy – Golf (n), Golfspiel (n)
gorąco - heiß
górski, górska, górskie – Berggość (m), goście – Gast (m)
gospodarstwo agroturystyczne (n), gospodarstwa agroturystyczne – Bauernhof
(m)
gotówka (f), gotówki – Bargeld (n)
grupa (f), grupy – Gruppe (f)
gwiazda (f), gwiazdy – Stern (m)
H
hałas (m) hałasy – Lärm (m)
hebrajski, hebrajska, hebrajskie – hebräischer, hebräische, hebräisches
hol (m), hole – Vorraum (m), Foyer (n)
hostel (m), hostele – Hostel (f)
hotel (n), hotele – Hotel (n)
hydraulik (m), hydraulicy – Klempner (m)
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I
i - und
ile – wie viel
impreza (f), imprezy – Veranstalltung (f)
informacja (f), informacje – Information (f), Auskunft (f)
informator (m), informatory – Kulturführer (m)
inny – anderer
interesować się (interesuję się, interesujesz się, interesuje się, interesujemy się,
interesujecie się, interesują się) - sich interessieren
iść – (idę, idziesz, idzie, idziemy, idziecie, idą) – gehen
J
jadłospis (m), jadłospisy – Speisekarte (f)
jak - wie
jaki , jaka, jakie – was für ein, was für eine, was für ein
jakiś, jakaś, jakieś – irgendein, irgendeine, irgendein
jazda (f), jazdy – Fahrt (f)
jazz (m) – Jazz (m)
jechać, jeździć (jadę, jedziesz, jedzie, jedziemy, jedziecie, jadą) - fahren
jeść (jem, jesz, je, jemy, jecie, jedzą) - essen
jeszcze - noch
język (m), języki – Sprache (f)
jutro - morgen
juŜ – schon
K
kaczka (f), kaczki – Ente (f)
kaloryfer (m), kaloryfery – Heizkörper (m)
kanapkowy (bar) (m), kanapkowe bary – Imbissbude (f) (mit belegten Brötchen)
karaoke (n) – Karaoke (n)
karp (m), karpie – Karpfen (m)
karta (f), karty – Karte (f)
kasa (f), kasy – Kasse (f)
kasza (gryczana) (f), kasze – Grütze (f) (Buchweizengrütze)
kategoria (f), kategorie – Kategorie(f), Preisstufe (f)
kawa (f), kawy – Kaffee (m)
kawiarnia (f), kawiarnie – Cafe (n)
kiedy - wann
kieliszek (m), kieliszki – Glas (n) (Wodka-, Weinglas)
kierowca (m), kierowcy – Kraftfahrer (m)
kino (n), kina – Kino (n)
kiosk (m), kioski – Kiosk (m)
klasa (f), klasy – Klasse (f), Preisstufe (f)
klimat (m), klimaty – Klima (n)
klimatyzacja (f), klimatyzacje – Klimaanlage (f)
klub (m), kluby – Klub (m)
klucz (m), klucze – Schlüssel (m)
kolacja (f), kolacje –Abendbrot (n)
kołdra (f), kołdry – Bettdecke (f)
koło (n), koła – Rad (n)

4

koło (około) - gegen
koncert (m), koncerty – Konzert (n)
koniec (m), końce – Ende (n)
konny, konne – Pferdekończyć (kończę, kończysz, kończy, kończymy, kończycie, kończą) - enden
kort tenisowy (m), korty tenisowe – Tennisplatz (m)
kosztować (kosztuję, kosztujesz, kosztuje, kosztujemy, kosztujecie, kosztują) kosten
koszykówka (f) - Baskettball (m)
kotlet schabowy (m), kotlety schabowe – Schweinekotelett (n)
krzesło (n), krzesła – Stuhl (m)
kto - wer
ktoś - jemand
kuchnia (f), kuchnie - Küche (f)
który, która, które – welcher, welche, welches
kulturalny, kulturalna, kulturalne – Kultur- , kulturell
kupić (kupuję, kupujesz, kupuje, kupujemy, kupujecie, kupują) - kaufen
kwadrans (m), kwadransy – Viertel (n)
kwatera prywatna (f), kwatery prywatne – Privatunterkunft (f)
L
lampa (f), lampy – Lampe (f)
legitymacja (f), legitymacje – Ausweis (m)
legitymacja studencka (f), legitymacje studenckie – Studentenausweis (m)
lekcja (f), lekcje – Unterricht (m), Unterrichtsstunde (f)
lepiej - besser
lewy, lewa, lewe – linker, linke, linkes
liczba (f), liczby – Zahl (f)
linia (f), linie – Linie (f)
lokalna – Lokal- (n)
lot (m), loty – Flug (m)
lotniczy, lotnicza, lotnicze – Fluglotnisko (n), lotniska – Flugplatz, Flughafen
lód (m), lody – Eis (n)
lub – oder
Ł
ładnie – schön
łazienka (f), łazienki – Badezimmer (n)
łosoś (m), łososie – Lachs (m)
łóŜko (n), łóŜka – Bett (n)
M
mały, mała, małe – kleiner, kleine, kleines
małŜeństwo (n), małŜeństwa – Ehe (f), Ehepaar (n)
maraton (m) – Marathonlauf (m)
mąŜ (m), męŜowie – Eheman (m)
mecz (m), mecze – Spiel (n) z.B. Fuβbalspiel
metr (m), metry – Meter (m), (n)
miasto (n), miasta – Stadt (f)
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mieć (mam, masz, ma, mamy, macie, mają) - haben
mieć zamiar (m), zamiary – Absicht (f) haben
miejsce (n), miejsca – Platz (m)
mięso (n) – Fleisch (n)
miły, miła, miłe – netter, nette, nettes
minuta (f), minuty – Minute (f)
minutowy, minutowa, minutowe – Minuten-…
molo (n), mola – Mole (f)
moment (m), momenty – Moment (m)
morze (n), morza – See (f)
moŜe - vielleicht
moŜna - man kann
móc (mogę, moŜesz, moŜe, moŜemy, moŜecie, mogą) - können
mój, moja, moje – mein, meine, mein
mówić (mówię, mówisz, mówimy, mówicie, mówią) – sprechen, sagen
musieć (muszę, musisz, musi, musimy, musicie, muszą) - müssen
muzeum (n), muzea – Museum (n)
muzyka (f) – Musik (f)
N
na - für
na kiedy? – für wann?
nad - über
napić się (napiję się, napijesz się, napije się, napijemy się, napijecie się, napiją
się) – trinken, trinken werden
naprawdę - wirklich
nazwisko (n), nazwiska – Name (m)
nazywać się (nazywam się, nazywasz się, nazywa się, nazywamy się, nazywacie
się, nazywają się) - heiβen
nie - nein
niedaleko (stąd) – nicht weit (von hier)
niedrogi - nicht teuer
nieduŜy – nicht groβer (m)
niemiecki, niemiecka, niemieckie – deutscher, deutsche, deutsches
niepalący, niepaląca, niepalące – Nichtraucher (m), Nichtraucherin (f)
niepełnosprawny, niepełnosprawna, niepełnosprawne – behinderter, behinderte,
behindertes
niepotrzebny, niepotrzebna, niepotrzebne – unnötiger, unnötige, unnötiges
niestety - leider
noc (f), noce – Nacht (f)
nocleg (m), noclegi – Übernachtung (f)
normalny, normalna, normalne – normaler, normale, normales
notować (notuję, notujesz, notuje, notujemy, notujecie, notują) - notieren
numer (m), numery – Nummer (f)
O
obiad (m), obiady – Mittagessen (n)
obiekt (m), obiekty – Objekt (n)
obok – neben, daneben
oczywiście - selbstverständlich
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od – von, seit
odjeŜdŜać (odjeŜdŜam, odjeŜdŜasz, odjeŜdŜa, odjeŜdŜamy, odjeŜdŜacie,
odjeŜdŜają) - abfahren
odpowiedź (f), odpowiedzi – Antwort (f)
oferta (f), oferty – Angebot (n)
ogród (m), ogrody – Garten (m)
ogród botaniczny – Botanischer Garten
ogródek (m), ogródki – kleiner Garten
okno (n), okna – Fenster (n)
okolica (f), okolice –Gegend (f)
około – ungefähr, zirka
opera (f), opery – Oper (f)
osoba (f), osoby – Person (f)
osobisty, osobista, osobiste – persönlicher, persönliche, persönliches
osobno - getrennt
osobowy, osobowa, osobowe – Personenotwarty, otwarta, otwarte – offener, offene, offenes, geöffneter, geöffnete,
geöffnetes
P
pałac (m), pałace – Palast (m)
palący, paląca , palące – Raucher (m), Raucherin (f)
palić (palę, palisz, pali, palimy, palicie, palą) - rauchen
palmiarnia (f), palmiarnie – Palmenhaus (n)
pan (m), panowie – Herr (m)
pani (f), panie – Frau (f)
park (m), parki – Park (m)
park narodowy (m) – Nationalpark (m)
parking (m), parkingi – Parkplatz (m)
parter (m) – Erdgeschoss (n)
pasować (pasuję, pasujesz, pasuje, pasujemy, pasujecie, pasują) - passen
paszport (m), paszporty - Pass (m)
pensjonat (m), pensjonaty – Pension (f)
picie (n) – Trinken (n)
pięciogwiazdkowy (hotel) – Fünfsternehotel (n)
piękny, piękna, piękne – schöner, schöne, schönes
pieszo – zu Fuβ
piętro (n), piętra – Stock (m), Geschoβ (n), Etage (f)
piłka (f), piłki – Ball (m)
piwo (n) – Bier (n)
plan (m), plany – Plan (m)
płacić (płacę, płacisz, płaci, płacimy, płacicie, płacą) - zahlen
płaszcz (m), płaszcze – Mantel (m)
płatność (f), płatności – Zahlung (f)
po – nach, je
poczekać (poczekam, poczekasz, poczeka, poczekamy, poczekacie, poczekają)
– warten (warten werden)
podać (podam, podasz, poda, podamy, podacie, podają) - geben (geben werden)
podobać się (podobam się, podobasz się, podoba się, podobamy się, podobacie
się, podobają się) - gefallen
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podpisać (podpisuję, podpisujesz, podpisuje, podpisujemy, podpisujecie,
podpisują) - unterschreiben
podróŜ (f), podróŜe – Reise (f)
poduszka (f), poduszki – Kissen, Kopfkissen (n)
podwórko (n), podwórka – Hof (m)
pogoda (f) – Wetter (n)
pojedynczy, pojedyncza, pojedyncze – einzelner, einzelne, einzelnes
pojęcie (n) – Ahnung (f), Begriff (m)
pojutrze - übermorgen
pokazać (pokaŜę, pokaŜesz, pokaŜe, pokaŜemy, pokaŜecie, pokaŜą) - zeigen
pokój (m), pokoje – Zimmer (n)
pole namiotowe (n) , pola namiotowe – Campingplatz (m)
polecić ( polecam, polecasz, poleca, polecamy, polecacie, polecają) - empfehlen
polędwica (f) – Lende (f)
policzyć (policzę, policzysz, policzy, policzymy, policzycie, policzą) - zählen
polski, polska, polskie – polnischer, polnische, polnisches
południe (n) – Mittag (m)
pomóc (pomagam, pomagasz, pomaga, pomagamy, pomagacie, pomagają) helfen
pomysł (m), pomysły – Idee (f)
ponownie - wiederholt
popołudnie (n), popołudnia – Nachmittag (m)
(po)prosić (poproszę, poprosisz, poprosi, poprosimy, poprosicie, poproszą) bitten
pora (f) dnia – Tageszeit (f)
posiłek (m), posiłki – Mahlzeit (f)
potrzebować (potrzebuję, potrzebujesz, potrzebuje, potrzebujemy, potrzebujecie,
potrzebują) - brauchen
potwierdzenie (n), potwierdzenia – Bestätigung (f)
powiesić (powieszę, powiesisz, powiesi, powiesimy, powiesicie, powieszą) hängen
powoli - langsam
powtarzać (powtarzam, powtarzasz, powtarza, powtarzamy, powtarzacie,
powtarzają) - wiederholen
pozdrawiać (pozdrawiam, pozdrawiasz, pozdrawia, pozdrawiamy, pozdrawiacie,
pozdrawiają) – grüβen
pół wytrawne - halbtrocken
późno - spät
praktykować (praktykuję, praktykujesz, praktykuje, praktykujemy, praktykujecie,
praktykują) – praktizieren, gewöhnlich machen
prawo jazdy (n) – Führerschein (m)
preferencja (f), preferencje – Vorrang (m), Vorzug (m)
problem (m), problemy – Problem (n)
prom (m), promy – Fähre (f)
prosić (proszę, prosisz, prosi, prosimy, prosicie, proszą) - bitten
prospekt (m), prospekty – Prospekt (m)
prosto - geradeaus
prysznic (m), prysznice – Dusche (f)
przecieŜ – doch, jedoch, hingegen
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przed - vor
przedpołudnie (n), przedpołudnia - Vormittag (m)
przedstawienie (n), przedstawienia – Vorstellung (f)
przedwczoraj - vorgestern
przepraszać (przepraszam, przepraszasz, przeprasza, przepraszamy,
przepraszacie, przepraszają) – entschuldigen, verzeihen
przewodnik (m), przewodniki – Reiseführer (m)
przewodnik (m), przewodnicy – Reiseleiter (m)
przy – an
przybyć (przybywam, przybywasz, przybywa, przybywamy, przybywacie,
przybywają) – ankommen, kommen
przygotować (przygotuję, przygotujesz, przygotuje, przygotujemy, przygotujecie,
przygotują) - vorbereiten
przyjąć (przyjmę, przyjmiesz, przyjmie, przyjmiemy, przyjmiecie, przyjmą) –
annehmen
przyjście (n), przyjścia – Ankommen (n), Ankunft (f)
przyjść (przyjdę, przyjdziesz, przyjdzie, przyjdziemy, przyjdziecie, przyjdą) –
kommen (zu Fuβ)
przyjechać (przyjadę, przyjedziesz, przyjedzie, przyjedziemy, przyjedziecie,
przyjadą) – kommen (z. B. mit dem Auto)
przynieść (przyniosę, przyniesiesz, przyniesie, przyniesiemy, przyniesiecie,
przyniosą) - bringen
przystanek (m), przystanki – Haltestelle (f)
przystanek tramwajowy – Straβenbahnhaltestelle (f)
przyszły, przyszła, przyszłe – komender, kommende, kommendes
przytulny - gemütlich
pstrąg (m), pstrągi – Forelle (f)
pub (m), puby – Pub (m), (n)
pytanie (n), pytania – Frage (f)
R
rachunek (m), rachunki – Rechnung (f)
rano – am Morgen
razem- zusammen
recepcja (f), recepcje – Rezeption (f)
recepcjonista (m), recepcjoniści – Rezeptionist (m)
recepcjonistka (f), recepcjonistki – Rezeptionistin (f)
ręcznik (m), ręczniki – Handtuch (n)
restauracja (f), restauracje – Restaurant (n)
restauracja hotelowa (f), restauracje hotelowe – Hotelrestaurant (n)
reszta (f), reszty – Rest (m)
rezerwacja (f), rezerwacje – Reservierung (f), Buchung (f)
rezerwować, zarezerwować (rezerwuję, rezerwujesz, rezerwuje, rezerwujemy,
rezerwujecie, rezerwują) – reservieren, buchen
rodzina (f), rodziny – Familie (f)
rosyjski, rosyjska, rosyjskie – russischer, russische, russisches
rower (m), rowery – Fahrrad (n)
rozmowa (f), rozmowy – Gespräch (n)
rozumieć (rozumiem, rozumiesz, rozumie, rozumiemy, rozumiecie, rozumieją) –
verstehen
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róg (m), rogi – Ecke (f)
róŜny, róŜna, róŜne – verschiedener, verschiedene, verschiedenes
rumsztyk (m), rumsztyki – Rumpsteak (n)
ryba (f), ryby – Fisch (m)
ryksza (f), ryksze – Rikscha (f)
rynek (m), rynki – Markt (m)
ryzykowny, ryzykowna, ryzykowne – riskanter, riskante, riskantes
S
sala (f), sale – Saal (m)
samochodowy, samochodowa, samochodowe – Auto-...
samochód (m), samochody - Auto (n)
sandacz (m), sandacze – Zander (m)
schronisko młodzieŜowe (n), schroniska młodzieŜowe – Jugendherberge (f)
sejf (m), sejfy – Safe (m)
serdecznie - herzlich
siadać (siadam, siadasz, siada, siadamy, siadacie, siadają) – sich setzen
siatkówka (f) – Volleyball (m)
się - sich
skąd - woher
słuchać (słucham, słuchasz, słucha, słuchamy, słuchacie, słuchają) - hören
słuŜyć (słuŜę, słuŜysz, słuŜy, słuŜymy,słuŜycie,słuŜą) - dienen
Smacznego! – Guten Appetit!
smakować (smakuję, smakujesz, smakuje, smakujemy, smakujecie, smakują) schmecken
spacer (m), spacery – Spaziergang (m)
spać (śpię, śpisz, śpi, śpimy, śpicie,śpią) - schlafen
spojrzeć (spoglądam, spoglądasz, spogląda, spoglądamy, spoglądacie,
spoglądają) - schauen
sportowy, sportowa, sportowe – sportlicher, sportliche, sportliches, Sport-…
sprawdzić, sprawdzać (sprawdzam, sprawdzasz, sprawdza, sprawdzamy,
sprawdzacie, sprawdzają) – prüfen
sprzedać, sprzedawać (sprzedaję, sprzedajesz, sprzedaje, sprzedajemy,
sprzedajecie, sprzedają) - verkaufen
sprzedawczyni (f), sprzedawczynie – Verkäuferin (f)
stadion (m), stadiony – Stadion (n)
stąd – von hier, ab hier
stolik (m), stoliki – Tischchen (n), Tischlein (n)
stół (m), stoły – Tisch (m)
studencki, studencka, studenckie – studentisch, Studenten-....
student (m), studenci – Student (m)
syn (m), synowie – Sohn (m)
szafa (f), szafy – Schrank (m)
szatnia (f), szatnie – Garderobe (f)
szczęśliwy, szczęśliwa, szczęśliwe – glücklicher, glückliche, glückliches
szkodzić (szkodzę, szkodzisz, szkodzi, szkodzimy, szkodzicie, szkodzą) schaden
szukać (szukam, szukasz, szuka, szukamy, szukacie, szukają) - suchen
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Ś
ściana (f), ściany – Wand (f)
śniadanie (n), śniadania – Frühstück (n)
światło (n), światła – Licht (n)
świetny, świetna, świetne – großartiger, großartige, großartiges
T
tak - ja
taki, taka, takie – solcher, solche, solches
taksówka (f), taksówki – Taxi (n)
tam – dort
tani, tania, tanie – billiger, billige, billiges
teatr (m), teatry – Theater (n)
ten, ta, to – dieser, diese, dieses
tenis (m) – Tennis (n)
tenis stołowy (m) - Tischtennis (n)
tenisowy, tenisowa, tenisowe - Tennis-...
termin (m), terminy – Termin (m)
teść (m), teściowie – Schwiegervater (m)
teściowa (m), teściowe – Schwiegermutter (f)
teściowie (Pl.) - Schwiegereltern (Pl.)
teŜ - auch
tłuszcz (m), tłuszcze – Fett (n)
to - das
toaleta (f), toalety – Toilette (f)
tramwaj (m), tramwaje – Straßenbahn (f)
tramwajowy, tramwajowa, tramwajowe - Straßenbahn-....
transfer (m), transfery – Transfer (m)
trasa (f), trasy – Strecke (f), Route (f)
trudno – schade, schwer
trwać (trwam, trwasz, trwa, trwamy, trwacie, trwają) - dauern
tu – hier, hierher, da
turecki, turecka, tureckie – türkischer, türkische, türkisches
turysta (m), turyści – Tourist (m)
tutaj – hier, hierher
tuŜ obok – ganz in der Nähe
tydzień (m), tygodnie – Woche (f)
tygodniowy, tygodniowa, tygodniowe – wöchentlicher, wöchentliche,
wöchentliches
U
u - bei
ulica (f), ulice – Straße (f)
usługa (f), usługi – Dienstleistung (f)
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W
w – in, nach
w lewo – links, nach links
waluta (f), waluty - Währung (f)
wczoraj - gestern
wędrówka (f), wędrówki – Wanderung (f)
węgorz (m), węgorze – Aal (m)
więc – also, so
wieczór (m), wieczory – Abend (m)
wieloosobowy, wieloosobowa, wieloosobowe - für mehrere Personen
wiedzieć (wiem, wiesz, wie, wiemy, wiecie, wiedzą) - wissen
wieszak (m), wieszaki – Kleiderbügel (m)
winda (f), windy – Aufzug (m)
witać (witam, witasz, wita, witamy, witacie, witają) - grüßen, begrüßen
właściwie - eigentlich
właśnie - eben
woda (f), wody – Wasser (n)
woda mineralna (f), wody mineralne – Mineralwasser (n)
wolny, wolna, wolne – freier, freie, freies
wołowy, wołowa, wołowe – Schweine-....
wpół - halb
wszystkie - alle
wszystko - alles
wycieczka (f), wycieczki – Ausflug (m), Reise (f)
wycieczka autokarowa (f), wycieczki autokarowe – Busreise (f)
wyjazd (m), wyjazdy – Ausreise (f), Ausfahrt (f)
wyjątkowo - ausnahmsweise
wyjeŜdŜać, wyjechać (wyjeŜdŜam, wyjeŜdŜasz, wyjeŜdŜa, wyjeŜdŜamy,
wyjeŜdŜacie, wyjeŜdŜają) - reisen, ausreisen
wynająć (wynajmuję, wynajmujesz, wynajmuje, wynajmujemy, wynajmujecie,
wynajmują) - ausleihen, mieten
wypić (wypijam, wypijasz, wypija, wypijamy, wypijacie, wypijają) - (aus)trinken
wyposaŜenie (n), wyposaŜenia – Ausstattung (f)
wyścigi (Pl.) – Rennen (n)
wyścigi konne – Pferderennen (n)
wyścigi samochodowe (Pl.) - Autorennen (n)
wystawa (f), wystawy – Ausstellung (f)
wziąć (wezmę, weźmiesz, weźmie, weźmiemy, weźmiecie, wezmą) - nehmen
wzywać (wzywam, wzywasz, wzywa, wzywamy, wzywacie, wzywają) - rufen
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Z
z – mit
za - in
zabytek (m), zabytki – Sehenswürdigkeit (f)
zaczynać (zaczynam, zaczynasz, zaczyna, zaczynamy, zaczynacie, zaczynają) beginnen
zakwaterowanie (n), zakwaterowania – Unterkunft (f)
zamówić, zamawiać (zamawiam, zamawiasz, zamawia, zamawiamy, zamawiacie,
zamawiają) - bestellen
zamówienie (n), zamówienia – Bestellung (f)
zamykać (zamykam, zamykasz, zamyka, zamykamy, zamykacie, zamykają) schließen
zapłacić (zapłacę, zapłacisz, zapłaci, zapłacimy, zapłacicie, zapłacą) - bezahlen
zapłata (f), zapłaty – Bezahlung (f)
zapraszać (zapraszam, zapraszasz, zaprasza, zapraszamy, zapraszacie,
zapraszają) einladen
zaproszenie (n), zaproszenia - Einladung (f)
zaraz - gleich
zastanawiać się (zastanawiam się, zastanawiasz się, zastanawia się,
zastanawiamy się, zastanawiacie się, zastanawiają się) – nachdenken, überlegen
zawód (m), zawody – Beruf (m)
zbyt - zu
zestaw surówek (m), zestawy surówek – Salatteller (m)
zgadzać się (zgadzam się, zgadzasz się, zgadza się, zgadzamy się , zgadzacie
się, zgadzają się) - einverstanden sein
ziemniak (m), ziemniaki – Kartoffel (f), Erdapfel (m)
zimny, zimna, zimne – kalter, kalte, kaltes
zjadać, zjeść (zjadam, zjadasz, zjada, zjadamy, zjadacie, zjadają) - essen
złoty (m) - Zloty (m) (polnische Währung)
zmęczony, zmęczona, zmęczone - müde
znać (znam, znasz, zna, znamy, znacie, znają) - kennen
zniŜka (f), zniŜki – Ermäßigung (f)
zobaczyć (zobaczę, zobaczysz, zobaczy, zobaczymy, zobaczycie, zobaczą) –
sehen, erblicken werden
zoo (n) - Zoo (m)
zostawić (zostawiam, zostawiasz, zostawia, zostawiamy, zostawiacie, zostawiają)
- lassen
zrobić (zrobię, zrobisz, zrobi, zrobimy, zrobicie, zrobią) – machen werden
ś
Ŝona (f), Ŝony – Ehefrau (f)
Ŝurek (m), Ŝurki – saure Mehlsuppe (f)
zwiedzanie (n), zwiedzania - Besichtigung (f)
zwiedzić, zwiedzać (zwiedzam, zwiedzasz, zwiedza, zwiedzamy, zwiedzacie,
zwiedzają)
- besichtigen
Ŝyczyć (Ŝyczę, Ŝyczysz, Ŝyczy, Ŝyczymy, Ŝyczycie, Ŝyczą) - wünschen
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