
NI
Em

IE
cK

I
Sł

ow
ni

k 
te

m
at

yc
zn

y

eBOOK

Słownik 
tematyczny

NIEmIEcKII

SłówKA  
wymOwA 
 zwrOty

PLANSzE dLA wzrOKOwców



niemiecki
Słownik  

tematyczny



Autor: Tomasz Sielecki

Redakcja: Anna Laskowska

Projekt okładki serii i opracowanie graficzne: Klara Perepłyś-Pająk

Plansze i ilustracje: Ryszard Popiołek, VisuAll Works

Zdjęcie na okładce: © Marek Jannasz

Producent wydawniczy i redaktor serii: Marek Jannasz

© Copyright by Wydawnictwo Lingo sp.j., Warszawa 2016

www.jezykinieobce.pl

ISBN: 978-83-7892-380-0

ISBN wydania elektronicznego: 978-83-7892-469-2

Skład i łamanie: Klara Perepłyś-Pająk



www.WydawnictwoLingo.pl 3

S p i s  t r e ś c i

Wstęp ......................................................................................................7

Wymowa ..................................................................................................8

1.	 Relacje międzyludzkie Menschliche Verhältnisse ...........................10
Rodzina i znajomi Familie und Bekannte ........................................... 10
Uczucia Gefühle ............................................................................... 14

2.	 Człowiek Mensch ............................................................................17
Części ciała Körperteile .................................................................... 17
Etapy życia Lebensetappen .............................................................. 18
Nastrój Stimmung ............................................................................ 19
Charakter Charakter ......................................................................... 20
Wygląd zewnętrzny Aussehen .......................................................... 22
Działania Aktivitäten ......................................................................... 24
Dane osobowe Personalangaben ...................................................... 25

3.	 Dom i życie codzienne Haus und tägliches Leben ...........................27
Meble i akcesoria domowe Möbel und Haushaltsgeräte .................... 27

Kuchnia Küche .......................................................................... 27
Łazienka Bad ............................................................................. 28
Pokój dzienny/sypialnia Wohnzimmer und Schlafzimmer ........... 29

Codzienne czynności Tägliche Tätigkeiten ......................................... 30
Rodaje domów i nazwy pomieszczeń Haustypen und Räume ............ 32
Nieruchomości: wynajem, kupno, sprzedaż 
Immobilien: Vermietung, Anmietung; Kauf, Verkauf ........................... 33

4.		 Podróż i zwiedzanie Reise und Besichtigung ...................................36
Podróż Reise .................................................................................... 36

Środki transportu Transportmittel .............................................. 41
Zakwaterowanie Unterkunft .............................................................. 42
Zwiedzanie Besichtigung .................................................................. 44

Spis	treści



4

S p i s  t r e ś c i

5.	 Jedzenie Essen................................................................................49
Warzywa, owoce, zioła Gemüse, Obst, Kräuter ................................. 49
Mięso, drób Fleisch, Geflügel ........................................................... 51
Ryby i owoce morza Fisch und Meeresfrüchte ................................. 51
Napoje Getränke .............................................................................. 52
Pieczywo, nabiał i inne artykuły spożywcze Backwaren, 
Milchprodukte und andere Lebensmittel ........................................... 53
Wybrane potrawy Ausgewählte Speisen ........................................... 54

Śniadanie lub przekąska Frühstück oder Imbiss ......................... 54
Na pierwsze/drugie danie Erster Gang/zweiter Gang .................. 55
Na deser Zum Dessert ............................................................... 56

Przygotowanie i charakterystyka potrawy 
Zubereitung und Charakteristik von Speisen ..................................... 57
Typy posiłków Mahlzeittypen ............................................................ 58
W restauracji, barze, kawiarni Im Restaurant, in der Bar, im Café ...... 59

6.	 Kultura i media Kultur und Medien ..................................................62
Literatura Literatur ............................................................................ 62
Prasa Presse .................................................................................... 63
Teatr, opera, koncert Theater, Oper, Konzert ...................................... 64
Kino Kino  ........................................................................................ 66
Radio i telewizja Radio und Fernsehen .............................................. 68
Malarstwo, rzeźba, fotografia Malerei, Bildhauerei, Fotografie ........... 69
Charakterystyka filmu, książki, sztuki Film, Buch, Kunst .................... 71

7.	 Edukacja Bildung .............................................................................73
Przedmioty i dziedziny wiedzy Fächer und Wissensgebiete ............... 73
Rodzaje szkół i uczelni Schul- und Hochschularten ........................... 74
Kształcenie: przydatne pojęcia Bildung: nützliche Begriffe ................. 75
Pojęcia związane z nauką języka Sprachlernen – brauchbare Begriffe .....77



www.WydawnictwoLingo.pl 5

S p i s  t r e ś c i

8.	 Praca i biznes Arbeit und Geschäft .................................................81
Szukanie pracy, warunki zatrudnienia, kwalifikacje zawodowe 
Arbeitssuche, Arbeitsbedingungen, berufliche Qualifikation .............. 81
Wybrane zawody Ausgewählte Berufe .............................................. 86
Sprzedaż, reklama, marketing 
Verkauf, Werbung, Marketing ........................................................... 88

9.	 Czas wolny Freizeit..........................................................................94
Sport Sport ...................................................................................... 94

Sport: przydatne pojęcia Sport: nützliche Begriffe ...................... 94
Dyscypliny sportowe Sportarten ............................................... 95
Sprzęt i obiekty sportowe Sportausrüstung und Sportobjekte .... 96

Hobby Hobby ................................................................................... 97
Rekreacja nad wodą Erholung am Wasser ........................................ 99
Dyskoteka, klub, prywatka Disco, Klub, Fete ................................... 100

10.	Zakupy i usługi Einkäufe und Dienstleistungen .............................103
Zakupy Einkäufe ............................................................................. 103

Rodzaje sklepów Geschäfte und Läden .................................... 103
W sklepie Im Geschäft ............................................................. 104
Opakowanie i waga Verpackung und Gewicht .......................... 105
Odzież, obuwie i akcesoria Kleidung, Schuhe, Accessoires ...... 106
Wzory i tkaniny Muster und Gewebe ........................................ 108
Rodzaje usług i usługodawców Dienstleistungsarten 
und Dienstleistungsanbieter .................................................... 109

Usługi Dienstleistungen  ................................................................. 109
Na poczcie Auf der Post .......................................................... 110
W salonie fryzjersko-kosmetycznym Im Friseursalon ............... 112
W warsztacie samochodowym In der Autowerkstatt ................ 113



6

S p i s  t r e ś c i

11.	Pieniądze i finanse Geld und Finanz ..............................................116
Pieniądze Geld ............................................................................... 116
W banku Auf der Bank .................................................................... 117
Giełda Börse .................................................................................. 118
Podatki Steuern .............................................................................. 120

12.	  Komputer, internet, urządzenia mobilne Computer, Internet, 
Mobilgeräte ...................................................................................122
Komputer i urządzenia mobilne Computer und Mobilgeräte ............. 122
Internet Internet .............................................................................. 125

13.	Zdrowie Gesundheit ......................................................................128
Choroby i dolegliwości Krankheiten und Beschwerden.................... 128
Pomoc medyczna Medizinische Hilfe .............................................. 131

14.	Przyroda Natur ..............................................................................135
Rośliny i zwierzęta Pflanzen und Tiere ............................................ 135

Świat roślin Pflanzenwelt ......................................................... 135
Świat zwierząt Tierwelt ............................................................ 136

Krajobraz Landschaft ...................................................................... 139
Ziemia i kosmos Erde und Weltall ................................................... 140
Pogoda Wetter ............................................................................... 141
Ekologia Ökologie .......................................................................... 143

15.	Prawo i społeczeństwo Recht und Gesellschaft ............................146
Kraje Länder ................................................................................... 146
Kontynenty Kontinente.................................................................... 147
Stosunki międzynarodowe Internationale Verhältnisse .................... 147
Polityka wewnętrzna Innenpolitik .................................................... 150
Przestępstwo i kara Verbrechen und Strafe ..................................... 152



www.WydawnictwoLingo.pl 7

W s t ę pWstęp

Niemiecki.	 Słownik	 tematyczny to książka przeznaczona dla 
wszystkich osób, które chciałyby uporządkować swoją znajomość niemieckiej 
leksyki obejmującej najważniejsze dziedziny życia. To zarówno szybka ściąga do 
klasówki czy egzaminu dla uczniów i studentów, jak i pomoc dla wyjeżdżających za 
granicę, którym starannie wybrane i ułożone tematycznie słownictwo z pewnością 
ułatwi komunikację z obcokrajowcami.

Dużą zaletą słownika jest podejście praktyczne i nastawienie na walor użyt-
kowy: składa się on z 15 rozdziałów zawierających słowa i zwroty z różnych sfer 
życia usystematyzowanych tak, aby pomóc w opanowaniu fundamentalnego za-
sobu niemieckiego słownictwa. Słówka opatrzone są także wygodnym dla użyt-
kownika uproszczonym zapisem wymowy, dzięki któremu porozumiesz się szybko 
i łatwo.

Zależało nam na tym, aby korzystanie z naszej publikacji było nie tylko poży-
teczne, ale i przyjemne – na końcu każdego rozdziału umieściliśmy specjalne strony 
dla wzrokowców z wyborem słówek z danego bloku tematycznego przedstawionym 
na graficznych planszach. 

Jeśli wybierasz się w podróż albo uczysz się do klasówki czy egzaminu 
i chcesz powtórzyć niemieckie słówka – sięgnij po Niemiecki. Słownik tematyczny. 
Wierzymy, że dzięki niemu szybko utrwalisz niemiecką leksykę.

Autorzy i redaktorzy Lingo
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W języku niemieckim istnieją głoski, bądź ich grupy, których wymowę należy bliżej 
poznać, ponieważ różni się ona od wymowy polskiej.

Samogłoski	z	przegłosem	tzw.	„umlautem”:

ä – wymawiamy jak polskie e, np. Getränk (getrenk);
ö – wymawiamy pomiędzy o a e, np. Lösung (loesung);
ü – wymawiamy pomiędzy i a u, np. Bücher (biucher).

Inne	głoski	lub	ich	grupy:

au – wymawiamy jak ał, np. Auto (ałto);
ai, ei – wymawiamy jak aj, np. Arbeit (arbajt);
eu, äu – wymawiamy jak oj, np. neu (noj);
ie – wymawiamy jako długie i, np. viel (vi:l);
c –  występuje w słowach obcego pochodzenia, wymawiamy jak w języku, z które-

go pochodzi słowo np. Cafe (kafe);
ch –  po samogłoskach a, o, u wymawiamy jak po polsku np. Nacht (nacht);
ch – po: i, ä, e, ö, ü wymawiamy miękko np. ich (iś);
chs – wymawiamy jak ks, np. wechseln (wekseln);
g – na końcu wyrazu traci wygłos np. Zug (cuk);
g – poprzedzone samogłoską i staje się miękkie np. billig (bilich);
h – na początku wyrazu wymawiamy bezdzwięcznie np. Hund (hund); 
h –  w środku wyrazu, po samogłoskach, nazywane jest „h niemym” 

i służy do wydłużenia samogłoski np. Stuhl (sztu:l); 
h – po e, i brzmi jak j, np. gehen (gejen);
qu – wymawiamy jak kw, np. Quelle (kwele);
s –  na początku wyrazu wymawiamy przed samogłoska jak z, np. Sand (zant);
s – przed p, t, wymawiamy jak sz, np. sparen (szparen);
s – w połączeniu z ch wymawiamy jak sz, np. Schule (szule);

Wymowa
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ss – wymawiamy jak pojedyncze s, np. hassen (hasen);
ß – wymawiamy jak s, np. weiß (wajs);
tsch – wymawiamy jak cz, np. deutsch (dojcz);
tz – wymawiamy jak c, np. jetzt (ject);
v – wymawiamy jak f, np. Vater (fater);
v –  w słowach obcego pochodzenia wymawiamy jak w, np. Klavier (klawir);
x – wymawiamy jak ks, np.flexibel (fleksibel);
z – zawsze wymawiamy jak c, np. Zitrone (citrone).

Korzystając z zapisu fonetycznego, należy – oprócz w/w uwag – przestrzegać 
także poniższych wskazówek.

pisownia oznaczenie wymowa
a a: lekko przedłużone „a”
ch Ç „ch” przechodzące w „ś”
e e: lekko przedłużone „e”
e ə słabo słyszalne, skrócone „e”
er ɐ po „e” słabo słyszalne „r”

i, ie i: lekko przedłużone „i”
ng η po „n” prawie niesłyszalne „g”
o o: lekko przedłużone „o”
u u: lekko przedłużone „u”
ü y:  dłuższe „i” wymawiane z zaokrągleniem warg
ü y  krótkie „i” przechodzące w delikatne „y”
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R e l a c j e  m i ę d z y l u d z k i e1. Relacje	międzyludzkie 
Menschliche	
Verhältnisse

Rodzina	i	znajomi Familie	und	Bekannte

babcia (die) Großmutter/Oma grosmuter/oma
bliźnięta (die /Pl./) Zwillinge cfilinge
brat (der) Bruder bruder
być czarną owcą das schwarze Schaf sein das szwarce szaf zajn
być w ciąży schwanger sein szfanger zajn
była żona (die) Exfrau eksfrau
były mąż (der) Exmann eksman
chrzest (die) Taufe taufe
ciotka (die) Tante tante
córka (die) Tochter tochter
członek rodziny (der/die) Familienana

gehörige
familienangeherige

dostać rozwód sich scheiden lassen ziç szajden lasen
druhna (die) Brautjungfer brautjunkfer
dziadek (der) Großvater/Opa grosfater/opa
dzieci (die /Pl./) Kinder kinder
dziecko (das) Kind kint
Dzień Babci (der) Omatag omatak
Dzień Dziadka (der) Opatag opatak
Dzień Dziecka (der) Weltkindertag weltkindertak
Dzień Matki (der) Muttertag mutertak
Dzień Ojca (der) Vatertag fatertak
Dzień Zakochanych 
(Walentynki)

(der) Valentinstag walentinsztak

gratulacje (der) Glückwunsch gly:kwunsz
imieniny (der) Namenstag namenstak
jubileusz (das) Jubiläum jubileum
kłócić się (sich) streiten (ziç) sztrajten
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kochanek (der) Geliebte gelipte
krewny (der) Verwandte ferwante
kumpel, kolega (der) Kumpel kumpel
kuzyn (der) Cousin kuzę
kuzynka (die) Cousine kuzine
macocha (die) Stiefmutter sztifmuter
małżeństwo (die) Ehe eje
małżonek (der) Ehemann ejeman
małżonka (die) Ehefrau ejefrau
mama (die) Mutter muter
matka chrzestna (die) Patin patin
mąż (der) Mann man
miesiąc miodowy (die /Pl./) Flitterwochen fliterwochen
najbliższa rodzina engster Familienkreis/

nächste Angehörige
enkster familienkrais/neks-
te angeherige

narzeczona (die) Braut braut
narzeczony (der) Bräutigam brojtigam
nieślubne dziecko uneheliches Kind unejeliçes kint
obchodzić, świętować feiern fajern
oczekiwać dziecka ein Kind erwarten ajn kint erwarten
odziedziczyć erben erben
ojciec (der) Vater fater
ojciec chrzestny (der) Pate pate
ojczym (der) Stiefvater sztiffater
opiekować się sich um jdn kümmern ziç um jemanden ky:mern
opuścić gniazdo das Nest verlassen das nest ferlasen
oświadczyny (der) Heiratsantrag hajratsantrak
pan młody (der) Bräutigam brojtigam
panna młoda (die) Braut braut
para (das) Paar paar
pierwsza komunia św. (die) Erstkommunion erstkomunion
pogodzić się z kimś sich mit jdm versöhnen ziç myt jemandem 

ferzoenen
pogrzeb (das/die) Begräbnis/

Beerdigung
begreibnis/beerdigunk

porzucić verlassen ferlasen
poślubić heiraten hajraten
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potomek (der) Nachkomme nachkome
powinowaci verschwägerte Personen ferszfegerte perzonen
prababka (die) Urgroßmutter urgrosmuter
pradziadek (der) Urgroßvater urgrosfater
przodkowie (die /Pl./) Vorfahren forfaren
przybrane dziecko (das) Adoptivkind adoptifkint
przybrani rodzice (die /Pl./) Adoptiveltern adoptifeltern
przyjaciel (der) Freund frojnt
przyjaciółka (die) Freundin frojndin
przyjaźń (die) Freundschaft frojndszaft
przyrodni brat (der) Stiefbruder sztifbruder
przyrodnia siostra (die) Stiefschwester sztifszfester
psuć dziecko ein Kind verziehen ajn kint fercien
przysposobić/ 
adoptować

adoptieren adoptiren

randka (das) Date dejt
rocznica ślubu (der) Hochzeitstag hochcajtstak
rodzeństwo (das) Geschwister geszfister
rodzic (der) Elternteil elterntajl
rodzina (die) Familie familie
rodzina niepełna (die) Familie mit (nur) 

einem Elternteil
familie myt (nur) ajnem 
elterntajl

rodzina wielopokole-
niowa

(die) Mehrgeneratio
nen familie

mergeneracjonenfamilie

rodzina zastępcza (die) Pflegefamilie pfleigefamilie
rodzina ze strony  
matki

(die) Verwandtschaft 
mütterlicherseits

ferwandszaft 
my:terliçerzaits

rodzina ze strony ojca (die) Verwandtschaft 
väterlicherseits

ferwandszaft feterliçerzaits

romans (die) Affäre affeire
rozbity dom zerrüttete Familienver

hältnisse
cerry:tete familienferhelt-
nise

rozstawać się sich trennen ziç trenen
rozwieść się sich scheiden lassen ziç szajden lasen
rozwód (die) Scheidung szajdunk
różnica pokoleń (der) Generations unter

schied
generacjonsunterszit

sąsiad (der) Nachbar nachbar
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sąsiadka (die) Nachbarin nachbarin
separacja (die) Trennung trenunk
sierota (die) Waise wajze
siostra (die) Schwester szfester
siostra przyrodnia (die) Stiefschwester sztifszfester
siostrzenica, bratanica (die) Nichte niçte
siostrzeniec, bratanek (der) Neffe nefe
spodziewać się dziecka ein Kind erwarten ajn kint erwarten
sprzeczać się z kimś streiten sztrajten
sympatia (chłopak) (der) Freund frojnt
sympatia (dziewczyna) (die) Freundin frojndin
syn (der) Sohn zon
synowa (die) Schwiegertochter szfigertochter
szwagier (der) Schwager szfager
szwagierka, bratowa (die) Schwägerin szfegerin
świadek (der) Trauzeuge traucojge
święto (der) Feiertag fajertak
tata (der) Vati/Papa fati/papa
teściowa (die) Schwiegermutter szfigermuter
teściowie (die /Pl./) Schwieger

eltern
szfigereltern

teść (der) Schwiegervater szfigerfater
towarzysz życia,  
partner

(der) Lebenspartner/
Lebensgefährte

leibenspartner/leibensge-
ferte

umierać sterben szterben
uroczystość (die) Feier faier
urodzić dziecko ein Kind gebären ajn kint gebeiren
urodziny (der) Geburtstag geburtstak
ustatkować się vernünftig werden ferny:nftiç werden
utrzymywać kogoś jdn unterhalten jemandein unterhalten
wdowa (die) Witwe witfe
wdowiec (der) Witwer witfer
wesele (die) Hochzeit hochcajt
wieczna miłość (die) ewige Liebe ewige libe
wnuczka (die) Enkelin enkelin
wnuk (der) Enkel enkel
wujek (der) Onkel onkel
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wychowywać dzieci Kinder erziehen kinder ercien
zachowywać się sich benehmen/ 

verhalten
ziç benejmen/ferhalten

zakładać rodzinę Familie gründen familie gry:nden
zaprosić kogoś na 
randkę

jdn zum Date einladen jemandein cum dejt  
ainladen

zaręczać się sich verloben ziç ferloben
zaręczyny (die) Verlobung ferlobunk
zawrzeć małżeństwo heiraten hajraten
zdradzić verraten ferraten
zerwać z kimś mit jdm Schluss  

machen
myt jemandeim szlus 
machen

zięć (der) Schwiegersohn szfigerzon
zjazd rodzinny (das) Familientreffen familientrefen
znajoma (die) Bekannte bekante
znajomy (der) Bekannte bekante
znajomy z pracy, 
współpracownik

(der) Arbeitskollege/
Mitarbeiter

arbajtskolege/mytarbajter

żona (die) Frau/Ehefrau frau/ejefrau
żyć długo i szczęśliwie lange und glücklich 

leben
lange unt gly:kliç leiben

żyć na kocią łapę mit jdm ohne 
Trauschein leben

myt jemandeim oune 
trauszajn leiben

Uczucia Gefühle

antypatia (die) Antipathie antipati
awersja (die) Abneigung abanjgunk
depresja (die) Depression depresion
entuzjazm (der) Enthusiasmus entuzjazmus
humor (der) Humor humor
irytacja (die) Irritation iritacjon
miłość (die) Liebe libe
nadzieja (die) Hoffnung hofnunk
nienawiść (der) Hass has
niezadowolenie (die) Unzufriedenheit uncufridenhajt
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obojętność (die) Gleichgültigkeit glajçgy:ltiçkajt
podniecenie (die) Aufregung/

Erregung
aufreigunk/erreigunk

podziw (die) Bewunderung bewunderunk
pogarda (die) Missachtung/

Verachtung
misachtunk/ferachtunk

rozbawienie (die) Aufmunterung aufmunterunk
rozczarowanie (die) Enttäuschung enttojszunk
rozpacz (die) Verzweiflung fercfajflunk
samotność (die) Einsamkeit ajnzamkajt
smutek (die) Traurigkeit trauriçkajt
strach (der) Angst angst
sympatia (die) Sympathie zympati
szacunek (der) Respekt respekt
szczęście (das) Glück gly:k
tęsknota (die) Sehnsucht zenzucht
ulga (die) Erleichterung erlajçterunk
wdzięczność (die) Dankbarkeit dankbarkajt
wiara (der) Glaube glaube
wrogość (die) Feindlichkeit fajndliçkajt
współczucie (das) Mitgefühl mytgefy:l
wstyd (die) Scham szam
wściekłość (die) Wut wut
zadowolenie (die) Zufriedenheit cufridenhajt
zakłopotanie (die) Verlegenheit ferleigenhajt
zazdrość (der/die) Neid/

Eifersucht
najt/ajferzucht

zażenowanie (die) Verlegenheit/
Befangenheit

ferleigenhajt/befangenhajt

złość (der) Ärger erger
zmartwienie (die) Sorge zorge
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R e l a c j e  m i ę d z y l u d z k i e

der Großvater die Großmutter

der Enkel

die Mutter der Vaterdie Frau

der Mann

die Ehe

der Sohn

die Tochter

die Kinder

die Zwillinge
die Familie

die Enkelin

das Geschwister

die Schwesterder Bruder
die Tanteder Onkel
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