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VORWORT 
 
Das vorliegende Werk dient der Ergänzung und Zusammenfassung von 
erlernten Vokabeln für Spracheinsteiger der polnischen Sprache. Mit Hilfe 
dieses Werkes kann der Wortschatz zu ausgewählten Themen weitgehend 
selbstständig und systematisch erschlossen werden. 
 
Im Inhaltsverzeichnis befindet sich eine Übersicht zu den behandelten 
Themen.  
 
Um Querverweise und Ergänzungen im aktuellen Werk und Erweiterungen in 
künftigen Ausgaben an den erforderlichen Positionen einordnen zu können, 
orientiert sich das Werk an Leitzahlen statt Seitenzahlen. Durch die Leitzahlen 
wird auch die systematische Erschließung des Vokabulars erleichtert. 
 
Das Stichwortverzeichnis im Anhang erleichtert das Auffinden der Vokabeln zu 
einem bestimmten Thema. 
 
Wir wünschen viel Erfolg bei der Nutzung des vorliegenden Werkes. 
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0000 ALLGEMEINES       0000 
0100  Allgemeine Redewendungen    0100 
0111  Begrüßung - allgemein     0111 
 
Dzień dobry!    Guten Tag! 
Cześć!     Hallo!   
Witam!     Grüß dich! 
 
 
0112  Begrüßung - offiziell     0112 
 
Dzień dobry pani Müller!  Guten Tag Frau Müller! 
Dzień dobry panie Müller!  Guten Tag Herr Müller! 
Dzień dobry pani Kowalska!  Guten Tag Frau Kowalska! 
Dzień dobry panie Kowalski!  Guten Tag Herr Kowalski! 
 
 
0114  Fragen nach dem Befinden    0114 
 
Jak się panu / pani powodzi?  Wie geht es Ihnen? 
Jak ci się powodzi?      Wie geht es dir? 
Co słuchać?    Wie geht's? 
Jak się masz?    Wie geht's? / Wie steht's? 
Jak leci?    Wie läuft's? 
 
A panu / pani?    Und Ihnen? 
A tobie?    Und dir? 
 
Dzięnkuję, wyśmienicie.  Danke, ausgezeichnet. 
Świetnie.    Ausgezeichnet. 
Dzięnkuję, dobrze.   Danke, gut. 
 
Bardzo dobrze.    Sehr gut. 
Wszystko w porządku.   Alles in Ordnung. 
Tak sobie.    Es geht einigermaßen. 
Fatalnie.    Nicht so gut. / Ziemlich mies. 
 



0116  Grüße       0116 
 
pozdrowienie    Gruß 
pozdrowić (-ię, -isz, -i, -imy, -icie) grüßen (ich, du, er/sie, wir, ihr/Sie) 
Pozdrowicie ode mnie pana Kowalskiego. Grüßen Sie Herrn Kowalski von mir. 
Pozdrowicie Agnieta z nas.  Grüßen Sie Agnieta von uns. 
Proszę pozdrowić rodzinę ode mnie. Grüßen Sie bitte Ihre Familie von mir. 
 
 
0118  Wünsche, Glückwünsche    0118 
 
życzenia    Wünsche 
gratulować (-luję, -lujesz, -luje, -lujemy) gratulieren (ich, du, er, wir) 
 
Wszystkiego najlepszego w dniu urodzin! Alles Gute zum Namenstag! 
Gratulacje z okazji jubileuszu!  Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum! 
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia! Ein schönes Weihnachtsfest! 
 
Wir gratulieren zur Geburt Ihrer(m/w) Tochter / Ihres Sohnes. 
             Gratulujemy  z okazji narodzin Pan(a/i) córki / syna. 
 
 
0121  Verabschiedung     0121 
 
Do widzenia!    Auf Wiedersehen! 
Do jutra!    Bis morgen! 
Do rychłego zobaczenia!  Bis bald! 
Na razie!    Bis gleich! / Bis dann! 
 
Cześć!     Tschüss!    
 
 
0123  Bitten       0123 
 
proszę bardzo    bitte sehr 
proszę     bitte 
Tak, proszę.    Ja, bitte. 
Proszę?     Wie bitte? 



0125  Einladung      0125 
 
Czy mogę cię zaprosić na objad (kolację)?  
     Darf ich dich zum Essen einladen? 
 
Czy mogę pana / panią zaprosić na objad (kolację)? 
     Darf ich Sie zum Essen einladen? 
 
Kiedy spotkamy się?   Wann treffen wir uns? 
Gdzie spotkamy się?   Wo treffen wir uns? 
 
 
0127  Dank       0127 
 
dziękować (-kuję, -kujesz, -kuje, -kujemy) danken (ich, du, er, wir) 
dziękuję    danke 
nie, dziękuję    nein, danke 
Bardzo dziękuję.   Vielen Dank. Danke sehr. 
 
 
 
0130  Zustimmung      0130 
 
zgadzać (-am, -asz, -a, -amy) się  zustimmen (ich, du, er, wir) 
zgoda     Zustimmung 
Zgadzam się.    Ich bin einverstanden. 
To dobry pomysł.   Das ist eine gute Idee. 
 
 
0132  Ablehnung      0132 
 
odmowa / odmowny   Ablehnung / ablehnend 
Nie zgadzam się.   Ich bin nicht einverstanden. 
Odmawiam.    Ich lehne das ab. 
Jestem przeciw.   Ich bin dagegen. 
 



0135  Entschuldigung      0135 
 
przeprosiny    Entschuldigungen 
przeprosić    entschuldigen 
Przepraszam!    Verzeihung! 
Przykro mi.    Das tut mir Leid. 
 
To było nieporozumienie.  Das war ein Missverständnis. 
Proszę o wybaczenie.   Ich bitte um Entschuldigung. 
Przepraszam za spóźnienie.           Bitte, entschuldigen Sie die Verspätung. 
Bardzo mi przykro.   Es ist mir sehr unangenehm. 
 
 
 
  



0200  Zeitangaben, Uhrzeit, Kalender, Datum  0200 
0201  Die Zeit       0201 
 
czas     Zeit 
czas wolny / w wolnym czasie  Freizeit / in der Freizeit 
(ruchomy) czas pracy    (gleitende) Arbeitszeit 
dzień / dzień robocy   Tag / Arbeitstag 
święto / weekend   Feiertag / Wochenende 
 
 
0202  Zeiteinheiten      0202 
 
okres     Zeitraum 
termin     Termin 
 
 

1 2, 3, 4, 22-24, 
32-34, 42-44, ... 

5 - 21, 25 - 31,  
35 - 41, 45 - 51, ... 

 

rok lata lat Jahr 
miesiąc miesiące miesięcy Monat 
tydzień tygodnie tygodni Woche 
dzień  dni dni Tag 
godzina godziny godzin Stunde 
minuta minuty minut Minute 
sekunda sekundy sekund Sekunde 

 
 
 
0205  Zeitbestimmung - Wann?  (Kiedy?)   0205 
 
w zeszłym / tym / następnym  roku im vorigen / diesem / nächstem Jahr 
w ostatnim / tym / następnym miesiącu    im letzten / diesen / nächsten Monat 
w ostatnim / tym tygodniu      in letzter / dieser Woche 
 
za dwa tygodnie / za dwie godziny in zwei Wochen / in zwei Stunden 
za kwadrans    in einer viertel Stunde 
 
 



0208  Jahreszeiten      0208 
 
pora roku    Jahreszeit 
wiosna / na wiosnę   Frühling / im Frühling 
lato / w lecie    Sommer / im Sommer 
jesień / na jesieni   Herbst / im Herbst 
zima / w zimie    Winter / im Winter 
 
 
0212  Monate      0212 
 
miesiąc / miesiące   Monat / Monate 
styczeń / w styczniu   Januar / im Januar 
luty / w lutym    Februar / im Februar 
marzec / w marcu   März / im März 
kwiecień / w kwietniu   April / im April 
maj / w maju    Mai / im Mai 
czerwiec / w czerwcu   Juni / im Juni 
lipiec / w lipcu    Juli / im Juli 
sierpień / w sierpniu   August / im August 
wrzesień / we wrześniu   September / im September 
październik / w październiku  Oktober / im Oktober 
listopad / w listopadzie   November / im November 
grudzień / w grudniu   Dezember / im Dezember 
 
 
0215  Wochentage      0215 
 
dzień tygodnia / w dzień powszedni Wochentag / werktags 
poniedziałek / w poniedziałek  Montag / am Montag 
wtorek / we wtorek   Dienstag / am Dienstag 
środa /  w środę   Mittwoch / am Mittwoch 
czwartek / w czwartek   Donnerstag / am Donnerstag 
piątek / w piątek   Freitag / am Freitag 
sobota / w sobotę    Sonnabend / am Sonnabend 
niedziela / w niedzielę   Sonntag / am Sonntag 
 
 



0218  Datum       0218 
 
Który dziś jest?    Der Wievielte ist heute? 
 
Tag    (Genitiv der Adjektive) 

1. pierwszego 11.  jedenastego 21. dwudziestego pierwszego 
2. drugiego 12. dwunastego 22. dwudziestego drugiego 
3. trzeciego 13. trzynastego 23. dwudziestego trzeciego 
4. czwartego 14. czternastego 24. dwudziestego czwartego 
5. piątego 15. piętnastego 25. dwudziestego piątego 
6. szóstego 16. szesnastego 26. dwudziestego szóstego 
7. siódmego 17. siedemnastego 27. dwudziestego siódmego 
8. ósmego 18. osiemnastego 28. dwudziestego ósmego 
9. dziewiątego 19. dziewiętnastego 29. dwudziestego dziewiątego 
10. dziesiątego 20. dwudziestego 30. trzydziestego 
  31. trzydziestego pierwszego 

 
 
Monat    (Genitiv)  

1  stycznia 4  kwietnia 7  lipca 10  października 
2  lutego 5  maja 8  sierpnia 11  listopada 
3  marca 6  czerwca 9  września 12  grudnia 

 
Dnia osiemnastego sierpnia.  Heute ist der achtzehnte August. 
 
 
 
 
0225  Tageszeiten      0225 
 
pora dnia    Tageszeit 
ranek / rano    Morgen / morgens 
wieczór / wieczorem   Abend / abends 
dzień / w dzień    Tag / am Tage, tagsüber 
noc / w nocy    Nacht / nachts 
 
 
 



0228  Uhrzeit       0228 
 
Która godzina?    Wie spät ist es? 
Kiedy?     Wann? 
 
jest czwarta     es ist 4 Uhr  
jest dziesięć po piąta   es ist 10 nach 5 
jest za kwadrans trzecia   es ist Viertel vor 3 
jest wpół do ósmej   es ist halb 8 
jest za pięć (minut) siódma  es ist 5 (Minuten) vor 7 
 
Nie mam zegarka.   Ich habe keine Uhr. 
 
 
 
0232  Allgemeine Zeitangaben    0232 
 
początek    Anfang, Beginn 
koniec     Ende, Schluss 
końcem tygodnia   Ende der Woche 
 
 
 
 
0235  Zeitadverbien - Wann ?  (jetzt, später, sofort, ...) 0235 
 
wczoraj / przedwczoraj   gestern / vorgestern 
dzisiaj     heute 
jutro / pojutrze    morgen / übermorgen 
wcześnie / wcześniej   früh / früher 
późno / później    spät / später 
teraz     jetzt 
wkrótce    bald 
natychmiast    sofort 
najpierw    zuerst 
potem     dann, danach 
nagle     plötzlich 
długo     lange 



0237  Zeitadverbien - Wie oft? (manchmal, selten, oft, ...) 0237 
 
często     oft 
zawsze     immer 
czasem     manchmal 
rzadko     selten 
raz     einmal 
dwukrotnie / trzykrotnie  zweimal / dreimal 
czterokrotnie     viermal 
kilkakrotnie / wielokrotnie  einige Male / viele Male 
jeszcze raz    noch einmal 
 
 
 
  



0300  Ortsangaben, Geografische Begriffe   0300 
0301  Ortsadverbien - Wo? (Gdzie?)    0301 
 
tu, tutaj    hier 
tam     dort 
na lewo / na prawo   links / rechts 
blisko / niedaleko   nahe / nicht weit 
daleko / oddalony   weit / entfernt 
obok / naprzeciw   neben / gegenüber 
z przodu / z tyłu   vorn / hinten 
w domu    zu Hause 
 
 
0303  Ortsadverbien - Wohin? (Dokąd?)   0303 
 
tam     dorthin 
tutaj     hierher 
     nach links / nach rechts 
prosto, na wprost   geradeaus 
przodem / do tyłu   vorwärts / rückwärts 
do domu    nach Hause 
 
 
0305  Ortsadverbien - Woher?  (Skąd?)   0305 
 
stamtąd    von dort, dorther 
odtąd     von hier an 
 
 
0310  Himmelsrichtungen     0310 
 
północ / na północ / z północy  Norden / nach ~ / aus ~ 
południe / na południe / z południa Süden / nach ~ / aus ~ 
wschód / na wschód / ze wschodu Osten / nach ~ / aus ~ 
zachód / na zachód / z zachodu  Westen / nach ~ / aus ~ 
 



0320  physische geographische Begriffe (Meer, Ozean, Berg, ...) 
 
ocean / morze    Ozean / Meer 
Morze Północne / Morze Bałtyckie Nordsee / Ostsee 
jezioro / rzeka    See / Fluss 
góra / góry    Berg / Gebirge 
las     Wald 
 
 
 
 
0330  territoriale geographische Begriffe (Stadt, Bezirk, ...) 0330 
 
państwo    Land, Staat 
obszar     Gebiet 
okręg     Bezirk 
powiat     Kreis 
 
stolica     Hauptstadt 
miasto     Stadt 
 
 
 
 
0340  Redewendungen mit Ortsangaben   0340 
 
znajdować (-uję, -ujesz, -uje, -ujemy) się       sich befinden (ich, du, er, wir) 
znajdować nad morze   sich am Meer befinden 
znajdować nad Morzem Bałtyckim sich an der Ostsee befinden 
znajdować w gorach   sich im Gebirge befinden 
znajdować w lesie   sich im Wald befinden 
 
  



0400  Maße, Gewicht, Währung, Adressen und Anschriften 0400 
 
0410  Längenmaße      0410 
 
metr / centymetr   Meter, m / Zentimeter, cm 
kilometr / milimetr   Kilometer, km / Millimeter, mm 
 

1 2,3,4, 22-24, 32-34, 42-44, ... 5-21, 25-31, 35-41, 45-51, ... 
metr metry metrów 

 
 
0411  Besondere Maße der Entfernung   0411 
 
mila morska / rok świetlny  Seemeile, sm / Lichtjahr, l.y. 
jednostka astronomiczna  Astronomische Einheit, AE, a.u. 
cal / mila / stopa / jard   Zoll, in. / Meile / Fuß, feet, ft. / yard 
 
0412  Flächenmaße      0412 
 
metr kwadratowy   Quadratmeter, m² 
centymetr kwadratowy   Quadratzentimeter, cm² 
kilometr kwadratowy   Quadratkilometer, km² 
hektar     Hektar, ha 
ar     Ar, ar 
 
0414  Volumenmaße      0414 
 
litr / hektolitr    Liter, l / Hektoliter, hl 
metr sześcienny   Kubikmeter, m³ 
centymetr sześcienny   Kubikzentimeter, cm³ 
galon     Gallone, gal. 
 
 
0416  Masse und Gewicht     0416 
 
gram / kilogram   Gramm, g / Kilogramm, kg 
tona     Tonne, t 
funt / uncja    Pfund / Unze, oz. 



0418  Geschwindigkeit, Beschleunigung   0418 
 
węzeł     Knoten, kn (Seemeile pro Stunde) 
kilometrów na godzinę   Kilometer pro Stunde, km/h 
 
0420  Kraft und Druck     0420 
 
hektopaskal    Hektopascal, hPa 
niuton / kiloniuton   Newton, N / Kilonewton, kN 
 
0424  Temperatur      0424 
 
stopień Celsjusza   Grad Celsius, °C 
stopień Fahrenheita   Grad Fahrenheit, °F 
 
0430  Elektrizität      0430 
 
kilowatogodzina   Kilowattstunde, kWh 
kiloelektronowolt   Kiloelektronenvolt, keV 
kilowat     Kilowatt, kW 
kilowolt    Kilovolt, kV 
wolt / amper / om   Volt, V / Ampere, A / Ohm, Ω 
 
0450  Währung und Geld     0450 
 

1 2,3,4, 22-24, 32-34, 42-44, ... 5...21, 25-31, 35-41, 45-51, ... 
złoty złote złotych 
grosz grosze groszy 

 
0470  Adressen und Anschriften    0470 
 
adres     Adresse 
nadawca    Absender 
odbiorca    Empfänger 
kod pocztowy    Postleitzahl 
zmiana adresu    Anschriftänderung 
miejsce przeznaczenia   Bestimmungsort 
skrytka pocztowa   Postfach 



0500  Angaben zur Person     0500 
0510  Vorstellung und Bekanntmachung von Personen 0510 
 
Jak się pan(i) nazywa?   Wie heißen Sie? 
Jak się nazywasz?   Wie heißt du? 
Nazywam (-asz, -a, -amy) się ...  Ich (Du, Er, Wir) heiße(n) ... 
 
 
0520  Lebenslauf      0520 
 
urodziłem, urodziłam / urodził  ich / er wurde geboren (am, in) 
data urodzenia / miejsce urodzenia Geburtstag / Geburtsort 
Ile masz lat? / Ile pan(i) ma lat?  Wie alt bist du? / Wie alt sind Sie? 
Mam ... lat.    Ich bin ... Jahre alt. 
 
 
0530  Verabschiedung     0530 
 
Do widzenia!    Auf Wiedersehen! 
Niestety muszę już iść.   Leider muss ich schon gehen. 
Muszę się  pożegnać.   Ich muss mich verabschieden. 
Bardzo dzięnkuję za odwiedziny. Vielen Dank für Ihren Besuch. 
 
 
0540  Entschuldigung      0540 
 
Przepraszam!    Entschuldigung! 
Bardzo mi przykro.   Es ist mir sehr unangenehm. 
To było nieporozumienie.  Es war ein Missverständnis. 
 
 
 
0550  Wünsche      0550 
 
Dużo szczęścia!         Viel Glück! 
Wszystkiego najlepszego (w dniu imienin)!      Alles Gute (zum Namenstag)! 
Szczęśliwego Nowego Roku!       Ein glückliches neues Jahr! 
Radosnych Świąt Wielkanocy!       Frohe Ostern! 



0560   Verabredungen    0560 
 
zaprosić    einladen 
spotkać się    treffen (sich) 
umówić się    verabreden (sich) 
 
0580  Beschreibung und Eigenschaften von Personen 0580 
 
wyglądać    aussehen 
figura /  szczupły   Figur / schlank 
gruby / chudy    dick / dünn 
ładny / brzydki    hübsch / hässlich 
włosy blond / ciemne włosy  blondes Haar / dunkles Haar 
łysy / łysina    kahlköpfig / Glatze 
 
0590  Tagesablauf      0590 
 
0591  wecken       0591 
 
budzić (-zę, -zisz, -zi, -zimy)  wecken (ich, du, er, wir) 
wcześnie rano    früh morgens  
późno / za późno   spät / zu spät  
wstawać (wstaję, -esz, -e, -emy) aufstehen (ich, du, er, wir) 
 
0592  waschen, rasieren     0592 
 
myć (myje, myjesz, myje, myjemy) się sich waschen (ich, du, er, wir) 
mydło     Seife 
brać (biorę, bierzesz, bierze, bierzemy) prysznic duschen (ich, du, er, wir) 
ubierać (-am, -asz, -a, -amy) się  sich anziehen (ich, du, er, wir) 
golić (-lę, -lisz, -li, -limy) się  sich rasieren (ich, du, er, wir) 
 
 
0593  frühstücken      0593 
 
jeść (jem, jesz, je, jemy) śniadanie  (ich, du, er, wir) frühstücken  
śniadanie     Frühstück    
  



 
0594  Haus verlassen      0594 
 
śpieszyć (-zę, -zysz, -zy, -zymy) się sich beeilen (ich, du, er, wir) 
 
 
 
 
0595  Mittag essen      0595 
 
jeść (jem, jesz, je, jemy) obiad  (ich, du, er, wir) essen Mittag 
obiad     Mittagessen  
 
 
 
 
0596  aufräumen, saubermachen    0596 
 
sprzątać (-am, -asz, -a, -amy)  aufräumen (ich, du, er, wir) 
porządkować (-uję, -ujesz, -uje, -ujemy) aufräumen (ich, du, er, wir) 
utrzymywać pokój w czystości  das Zimmer sauber halten 
 
 
 
0597  Abendbrot essen     0597 
 
jeść (jem, jesz, je, jemy) kolację  (ich, du, er, wir) essen Abendbrot 
kolacja     Abendbrot, Abendessen  
 
 
 
 
0598  hinlegen, schlafen gehen    0598 
 
iść (idę, idziesz, idzie, idziemy) spać (ich, du, er, wir) gehen schlafen  
położyć (-żę, -żysz, -ży, -żymy) się sich hinlegen (ich, du, er, wir) 
 
 



0600  Familie, Freunde, Beziehungen    0600 
 
rodzina / rodzice / dzieci  Familie / Eltern / Kinder 
mąż / żona    Ehemann / Ehefrau 
matka - mamusia / ojciec - tata  Mutter - Mutti / Vater - Papa 
syn / córka    Sohn / Tochter 
 
brat / siostra    Bruder / Schwester 
brat bliźniak / siostra bliźnicza  Zwillingsbruder / Zwillingsschwester 
wujek / ciotka    Onkel / Tante 
synowiec / synowica   Neffe / Nichte 
 
kuzyn / kuzynka   Cousin / Cousine, Kusine 
wnuk / wnuczek / wnuczka  Enkelkind / Enkelsohn / Enkeltochter 
dziadek / babka - babcia  Großvater, Opa / Großmutter - Oma 
dziadkowie / teściowie   Großeltern / Schwiegereltern 
 
teść / teściowa    Schwiegervater / Schwiegermutter 
zięć / synowa    Schwiegersohn / Schwiegertochter 
szwagier / szwagierka   Schwager / Schwägerin  
 
  



0700  Schule, Unterricht     0700 
0710  Schule       0710 
 
szkoła podstawowa   Grundschule 
szkoła główna / szkoła zbiorcza  Hauptschule / Gesamtschule 
szkoła specjalna / szkoła zawodowa Sonderschule / Berufsschule 
szkoła realna / gimnazjum  Realschule / Gymnasium 
 
 
 
 
0715  Teile der Schule     0715 
 
jadalnia / dziedziniec szkolny  Speisesaal / Schulhof 
hala gimnastyczna / aula  Turnhalle / Aula 
pokój nauczycielski    Lehrerzimmer 
 
 
 
 
 
0720  Lehrer       0720 
 
nauczyciel / nauczycielka   Lehrer / Lehrerin 
wychowawca klasy / wychowawczyni klasy Klassenlehrer / ~in 
kierownik szkoły / kierowniczka szkoły  Schulleiter / Schulleiterin 
 
 
 
 
0725  Schüler       0725 
 
uczeń / uczennica   Schüler / Schülerin 
kolega z klasy / koleżanka z klasy Klassenkamerad / Klassenkameradin 
 
 
 
 



0730  Unterrichtsfächer     0730 
 
przedmiot / ulubiony przedmiot Fach / Lieblingsfach 
przedsiębiorczość   Wirtschaftslehre 
matma / sztuka    Mathe / Kunst 
 
 
 
 
0740  Schulbesuch, Unterricht, Noten   0740 
 
rok szkolny    Schuljahr 
wakacje / lekcja   Ferien / Unterricht 
plan lekcji / godzina lekcyjna   Stundenplan / Unterrichtsstunde 
 
przedmiot nauczania    Unterrichtsfach 
przedmiot fakultatywny  Wahlfach 
przedmiot obowiązkowy  Pflichtfach 
 
ocena, stopień    Note, Zensur 
praca domowa / praca klasowa  Hausaufgaben / Klassenarbeit 
test sprawdzający   Leistungstest 
 
świadectwo szkolne   Schulzeugnis 
ukończenie szkoły   Schulabschluss 
matura     Abitur 
maturzysta / maturzystka  Abiturient / Abiturientin 
 
 
 
0750  Schulausstattung     0750 
 
klasa, sala    Klassenzimmer 
tablica     Tafel 
magnetowid    Videorekorder 
gazetka ścienna    Wandzeitung 
rzutnik pisma    Overheadprojektor 
rzutnik multimedialny   Beamer, Medienprojektor 



0760  Arbeitsmaterialien     0760 
 
torba, teczka szkolna   Schultasche 
długopis / pióro   Kugelschreiber / Füller  
ołówek / kredka   Bleistift / Buntstift 
cyrkiel     Zirkel 
 
piórnik / temperówka   Federtasche / Anspitzer 
gumka / linijka    Radiergummi / Lineal 
podręcznik / zeszyt ćwiczeń  Lehrbuch / Übungsheft 
kalkulator    Taschenrechner 
 
 
 
0770  Stundenablauf      0770 
 
plan lekcji    Stundenplan 
uczyć (-zę, -zysz, -zy, -zymy)  unterrichten (ich, du, er, wir) 
nauczać (-am, -asz, -a, -amy)  unterrichten (ich, du, er, wir)  
 
czytać (-am, -asz, -a, -amy)  lesen (ich, du, er, wir) 
podstawy    Grundlagen 
metoda nauczania   Unterrichtsmethode 
 
praca w grupach / praca w parach Gruppenarbeit / Partnerarbeit 
zadanie / ćwiczenie   Aufgabe / Übung 
przykład / na przykład   Beispiel / zum Beispiel 
 
 
 
 
0780  Fremdsprachenunterricht    0780 
 
słownik / rozmówki   Wörterbuch / Sprachführer 
sprawdzić w słowniku   im Wörterbuch nachschlagen 
 
 
  



0800  Ausbildung und Studium, Hochschule, Universität 0800 
 
0810  Ausbildung und Studium    0810 
 
szkoła wyższa    Hochschule 
wyższa szkoła zawodowa  Fachhochschule 
uniwersytet    Universität 
 
studia     Studium 
miejsce na studiach   Studienplatz 
studiować (-uje, -ujesz, -uje, -ujemy) studieren (ich, du, er, wir) 
immatrykulować się   sich immatrikulieren 
 
wydział     Fachbereich 
dom studencki    Studentenwohnheim 
stołówka studencka   Mensa 
 
student / studentka   Student / Studentin 
nauczyciel akademicki   Hochschullehrer 
nauczycielka akademicka  Hochschullehrerin 
 
profesor    Professor, Professorin 
docent     Dozent, Dozentin 
pracownik / pracownica  Mitarbeiter / Mitarbeiterin 
 
pracownik naukowy   wissenschaftlicher Mitarbeiter 
doktorant / doktorantka  Doktorand / Doktorandin 
absolwent / absolwentka  Absolvent / Absolventin 
 
odczyt / wykład    Vorlesung / Vortrag 
seminarium    Seminar 
 
stypendium    Stipendium 
wykształcenie wyższe   Hochschulabschluss 
egzamin państwowy   Staatsexamen 
licencjat / magister   Bachelor / Magister 
 
  



1000  FREIZEIT, SPORT, KULTUR, BESUCHE   1000 
 
1010  Freizeitbeschäftigungen, Hobby   1010 
 
 
1100  Sport       1100 
1110  Sport, allgemeines     1110 
 
ulubiony sport    Lieblingssport 
 
 
 
1120  Sportstätten      1120 
 
boisko sportowe / hala sportowa Sportplatz / Sporthalle 
kryty basen, kryta pływalnia / basen Schwimmhalle / Schwimmbecken 
 
 
 
 
1130  Sportarten      1130 
 
sport / dyscyplina sportowa  Sport / Sportart 
piłka     Ballspiele 
jazda na rowerze   Radsport 
 
 
 
1140  Training      1140 
 
trening / trener - trenerka  Training / Trainer - Trainerin 
trenować (-nuję, -nujesz, -nuje, -nujemy) trainieren (ich, du, er, wir) 
hala sportowa    Sporthalle 
 
przebiec    laufen 
płynąć (-nę, -niesz, -nie, -niemy) schwimmen (ich, du, er, wir) 
jeździć na rowerze   Rad fahren 
 



1160  Wettkämpfe      1160 
 
drużyna    Mannschaft 
zawody     Wettkampf 
mistrzostwa    Meisterschaft 
mistrzostwa świata w piłce nożnej Fußballweltmeisterschaft  
 
odbywać (-am, -asz, -a, -amy)  stattfinden (ich, du, er, wir)  
uczestniczyć (-czę, -czysz, -czy, -czymy) teilnehmen (ich, du, er, wir) 
zwycięstwo    Sieg 
zwycięzca / zwyciężczyni  Sieger / Siegerin  
 
widz     Zuschauer, Zuschauerin 
wywalczyć zwycięstwo   einen Sieg erringen 
kibic     Fan 
 
 
1200  Sport, einzelne Disziplinen    1200 
 
piłka nożna, futbol / siatkówka  Fußball / Volleyball 
tenis / kort tenisowy   Tennis / Tennisplatz  
grać (-am, -asz, -a, -amy) futbol / tenis Fußball / Tennis spielen (ich, du, er, wir) 
sport zimowy / jeżdżenie na nartach Wintersport / Ski, Schi laufen 
 
skocznia narciarska   Sprungschanze 
jazda na łyżwach   Schlittschuh laufen 
pływanie    Schwimmen 
 
 
1300  Kino       1300 
 
film przygodowy   Abenteuerfilm 
film science-fiction   wissenschaftlich-fantast. Film 
film dokumentalny   Dokumentarfilm 
 
film dla dzieci    Kinderfilm 
film animowany   Zeichentrickfilm 
film przyrodniczy   naturwissenschaftlicher Film 



1400  Theater      1400 
 
miejsce loży    Logenplatz 
kasa teatralna / bilet teatru  Theaterkasse / Theaterkarte 
przedstawienie teatralne  Theateraufführung 
widz teatralny    Theaterbesucher, Theaterbesucherin 
 
 
1500  Rundfunk und Fernsehen    1500 
 
telewizor / ekran   Fernseher / Bildschirm 
kamera telewizyjna   Fernsehkamera 
głośnik / słuchawki   Lautsprecher / Kopfhörer 
pilot     Fernbedienung 
aktor / spiker    Schauspieler / Ansager 
piosenkarz / moderator   Sänger / Moderator 
natężenie dźwięku   Lautstärke 
 
 
1600  Bibliothek      1600 
1610  Bibliothekstypen     1610 
 
biblioteka    Bibliothek 
biblioteka szkolna   Schulbibliothek 
biblioteka uniwersytecka  Universitätsbibliothek  
biblioteka miejska   Stadtbibliothek 
biblioteka muzyczna   Musikbibliothek 
 
1620  Literaturbestand     1620 
 
książka / książki    Buch / Bücher 
podręcznik / słownik   Lehrbuch / Wörterbuch 
powieść / czasopismo   Roman / Zeitschrift  
 
beletrystyka / encyklopedia  Belletristik / Enzyklopädie 
wydawnictwo / księgarnia  Verlag / Buchhandlung 
opowiadanie / wiersz   Erzählung / Gedicht 
kryminały / bajka   Kriminalgeschichten / Märchen 



1630  Buchausleihe      1630 
 
bibliotekarz / bibliotekarka  Bibliothekar / Bibliothekarin 
czytelnik / czytelniczka   Leser / Leserin 
wybierać (-ram, -rasz, -ra, -ramy) auswählen (ich, du, er, wir) 
wypożyczać (-zam, -zasz, -za, -zamy) ausleihen (ich, du, er, wir) 
zamawiać (-iam, -iasz, -ia, -iamy) bestellen (ich, du, er, wir) 
przedłużać (-żam, -żasz, -ża, -żamy) verlängern (ich, du, er, wir) 
zabierać (-ram, -rasz, -ra, -ramy) mitnehmen (ich, du, er, wir) 
zwracać (-cam, -casz, -ca, -camy) zurückgeben (ich, du, er, wir) 
 
 
1700  Feiern und Feste     1700 
 
Nowy Rok     Neujahr 
Wielkanoc     Ostern  
poniedziałek wielkanocny   Ostermontag 
Pierwszy Maja     1. Mai 
Święto Konstytucji 3 Maja (1791)  Nationalfeiertag 3. Mai 
Wniebowstąpienie Pańskie   Christi Himmelfahrt 
Boże Ciało     Fonleichnam 
Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny Mariä Himmelfahrt 
Wszystkich Świętych    Allerheiligen 
Święto Niepodległości    Nationalfeiertag 11.11.1918 
Wigilia      Heiliger Abend 
Boże Narodzenie    Weihnachten 
pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia 1. Weihnachtsfeiertag 
drugi dzień świąt Bożego Narodzenia  2. Weihnachtsfeiertag 
 
 
1800  Besuche      1800 
 
Szukam pana Wagnera.   Ich suche Herrn Wagner. 
Proszę wejść. / Proszę wejdźcie. Bitte kommen Sie / kommt herein. 
gość / goście    Gast / Gäste 
gospodarz    Gastgeber 
zapraszać (-zam, -zasz, -za, -zamy) einladen (ich, du, er, wir) 
odwiedzać (-zam, -zasz, -za, -zamy) besuchen (ich, du, er, wir)  



2000  REISEN, GRENZE, ZOLL     2000 
 
2100  Stadtverkehr - Nahverkehr    2100 
 
autokar / autobus   Reisebus / Omnibus 
tramwaj / metro   Straßenbahn / U-Bahn 
taksówka    Taxi 
 
wsiadać  (-dam, -dasz, -da, -damy) einsteigen (ich, du, er, wir) 
wysiadać (-dam, -dasz, -da, -damy) aussteigen (ich, du, er, wir) 
bilet / cena biletu   Fahrkarte / Fahrpreis 
bilet zniżkowy    ermäßigte Fahrkarte 
 
 
 
2200  Reisebüro      2200 
 
biuro podróży    Reisebüro 
przedstawiciel biura podróży  Reiseveranstalter 
 
wyżywienie częściowe / wyż. pełne Halbpension / Vollpension 
wyżywienie własne   Selbstverpflegung 
poza sezonem    außerhalb der Saison 
 
 
 
2300  Straßenverkehr     2300 
 
autostrada / ulica   Autobahn / Straße 
objazd / obwodnica   Umleitung / Umgehungsstraße 
jezdnia / most    Fahrbahn / Brücke 
rondo / zakręt    Kreisverkehr / Kurve 
 
kierowca    Fahrer 
mandat     Strafzettel 
parking / parkometr   Parkplatz / Parkuhr 
parkować (-kuję, -kujesz, -kuje, -kujemy) parken 
 



2400  Autoreisen      2400 
 
prawo jazdy    Führerschein 
stacja benzynowa   Tankstelle 
pułapka radarowa   Blitzerkasten 
 
znak drogowy    Verkehrszeichen 
pomoc drogowa   Pannendienst, Pannenhilfe 
ubezpieczenie samochodowe  Autoversicherung 
 
 
2500  Bahnreisen      2500 
 
kolej     Eisenbahn 
dworzec / peron / tor   Bahnhof / Bahnsteig / Gleis 
rozkład jazdy    Fahrplan 
przyjazd / odjazd   Ankunft / Abfahrt 
 
pociąg / wagon / przedział  Zug / Wagen / Abteil 
konduktor / konduktorka  Schaffner / Schaffnerin 
pasażer / pasażerka   Reisender / Reisende (die) 
 
 
2600  Flugreisen      2600 
 
lotnisko     Flughafen    
rozkład lotów    Flugplan 
lot / lot czarterowy    Flug / Charterflug 
przylot / odlot    Ankunft / Abflug 
 
lądowanie / międzylądowanie  Landung / Zwischenlandung 
samolot / odrzutowiec   Flugzeug / Düsenflugzeug 
pilot / pilotka     Pilot / Pilotin 
 
steward / stewardesa   Steward / Stewardess 
startować / lądować   starten / landen 
latać, lecieć    fliegen 
 



2700  Schiffsreisen      2700 
 
port / miasto portowe   Hafen / Hafenstadt 
łódź / łódź motorowa / jacht  Boot / Motorboot / Jacht 
prom / statek    Fähre / Schiff 
podróż morska / rejs   Seereise / Kreuzfahrt 
 
wypływać (-wam, -wasz, -wa, -wamy) auslaufen (ich, du, er, wir) 
dziób / rufa / pokład / kotwica  Bug / Heck / Deck / Anker 
kabina     Kabine 
wchodzić, wejść na pokład  an Bord gehen, kommen 
 
 
 
 
2800  Grenze, Zoll      2800 
 
controla celna    Zollkontrolle 
celnik     Zollbeamter 
oclić (oclię, oclisz, ocli, oclimy)  verzollen (ich, du, er, wir) 
 
odpawa celna    Zollabfertigung 
rekwirować (-ruję, -rujesz, -ruje, -rujemy) beschlagnahmen (ich, du, er, wir) 
przeszukanie    Durchsuchung 
 
wwiezienie    Einfuhr, Import 
wwieźć (wwiozę, wwieziesz, wwiezie) einführen (ich, du, er) 
bezcłowy    zollfrei 
 
 
 
  



3000 WOHNUNG, HOTEL, UNTERKUNFT, TOURISMUS, URLAUB, FERIEN 
 
3100  Wohnung      3100 
 
okno / drzwi    Fenster / Tür 
dom / mieszkanie   Haus / Wohnung 
trzypokojowe mieszkanie  3-Zimmer-Wohnung 
w domu jednorodzinnym  im Einfamilienhaus 
 
na paterze    im Erdgeschoss 
na pierwszym piętrze   im ersten Geschoss, im ersten Stock 
czynsz     Miete 
 
 
3110  wohnen      3110 
 
mieszkać (-am, -asz, -a, -amy)  wohnen (ich, du, er, wir) 
żyć (żyję, żyjesz, żyje, żyjemy)  leben (ich, du, er, wir) 
nowoczesne mieszkanie   moderne Wohnung 
wygodne mieszkanie   bequeme Wohnung 
w mieście / we wiosce   in einer Stadt / in einem Dorf 
 
 
3120  umziehen      3120 
 
przeprowadzić się (-zę, -zisz, -zi, -zimy) umziehen (ich, du, er, wir) 
przeprowadzka    Umzug 
z południa / z Drezna   von Süden / aus Dresden 
na połnoc / do Berlina   in den Norden / nach Berlin 
do nowego budynku   in ein neues Gebäude 
przenieść się do innego miasta  in eine andere Stadt umziehen 
 
 
3130  Adresse      3130 
 
adres     Adresse, Anschrift 
numer mieszkania   Hausnummer 
ulica     Straße 



3140  Zimmer der Wohnung     3140 
 
pokój dzienny    Wohnzimmer 
sypialnia    Schlafzimmer 
pokój dziecięcy    Kinderzimmer 
kuchnia     Küche 
 
łazienka    Badezimmer 
gabinet     Arbeitszimmer 
toaleta     Toilette 
 
korytarz    Flur 
weranda    Veranda 
balkon     Balkon 
 
alkierz     Kammer 
piwnice     Keller 
suszarnia    Trockenraum 
 
 
 
 
3160  Zimmermöbel, Raumausstattung   3160 
 
szafa / szafa na ubrania   Schrank / Kleiderschrank 
regał / regał na książki   Regal /  Bücherregal 
fotel / kanapa    Sessel / Couch 
krzesło / taboret   Stuhl / Hocker 
 
stól     Tisch 
łóżko     Bett 
lampa sufitowa    Deckenlampe 
lampa stojąca / lampa na biurko Stehlampe / Tischlampe 
 
dywan     Teppich 
okno     Fenster 
drzwi pokojowe   Zimmertür 
 



3300  Hotel       3300 
 
recepcja / w recepcji   Rezeption / an der Rezeption 
recepcjonist / recepcjonistka  Rezeptionist / Empfangsdame 
winda     Aufzug 
pokojówka    Zimmermädchen 
 
pokój     Zimmer 
klucz     Schlüssel 
bagaż     Gepäck 
 
wyżywienie częściowe   Halbpension 
wyżywienie pełne   Vollpension 
pokój jednoosobowy   Einbettzimmer 
pokój dwuosobowy   Zweibettzimmer 
 
 
3400  Stadtbesichtigung     3400 
 
centrum miasta / fontanna  Stadtzentrum / Springbrunnen 
jaskinia / muzeum   Höhle / Museum 
plac / pomnik    Platz / Denkmal 
ratusz / statua    Rathaus / Statue 
 
targi / pchli targ   Messe / Flohmarkt 
wieża / wystawa   Turm / Ausstellung 
zamek     Schloss 
Gdzie jest ... ?    Wo ist ... ? 
 
 
3500  Urlaub - Ferien      3500 
 
urlop / wakacje    Urlaub / Ferien 
urlop wypoczynkowy   Erholungsurlaub 
 
 
 
 



3700  Jugendherberge     3700 
 
schronisko młodzieżowe  Jugendherberge 
 
 
 
3800  Camping      3800 
 
namiot / pole namiotowe  Zelt / Zeltplatz 
pole kempingowe   Campingplatz 
samochód z przyczepą kempingową Pkw mit Campinganhänger 
 
samochód kempingowy   Wohnmobil 
materac dmuchany   Luftmatratze 
śpiwór / kocher    Schlafsack / Campingkocher 
 
3900  Wetter       3900 
 
słonce / wiatr    Sonnenschein / Wind 
chmura / deszcz   Wolke / Regen 
przelotny deszcz   Regenschauer 
 
burza / błyskawica   Gewitter / Blitz 
grzmot / grad    Donner / Hagel 
śnieg / lód    Schnee / Eis 
gołoledź    Glatteis 
 
mróz / szron    Frost / Raureif 
mgła / sopel    Nebel / Eiszapfen 
wichura / temperatura   Sturm / Temperatur 
 
słoneczny / pochmurny   sonnig / bewölkt 
gorący / ciepły / zimny   heiß / warm / kalt 
mokry / wilgotny / suchy  nass / feucht / trocken 
wietrzny    windig 
 
Gorąco mi. / Zimno mi.   Mir ist heiß. / Mir ist kalt. 
W cieniu jest 30 stopni.   Im Schatten sind es 30 Grad.  



4000 EINKÄUFE, RESTAURANT, CAFÉ, DIENSTLEISTUNGEN  4000 
 
4010  Restaurant, Café     4010 
 
restauracja    Restaurant 
śniadanie / obiad / kolacja  Frühstück / Mittag / Abendessen 
kelner / kelnerka   Kellner, Ober / Kellnerin 
 
obrus     Tischtuch 
Smacznego!    Guten Appetit! 
 
 
4070  Essen und Getränke bestellen    4070 
 
Proszę mi przynieść ...   Bringen Sie mir bitte, ... 
 
 
 
4080  Bezahlung      4080 
 
Kelner, rachunek!   Herr Ober, zahlen! 
Płacimy razem.    Wir zahlen zusammen. 
Każdy płaci za siebie.   Wir zahlen jeder für sich. 
 
 
4100  Supermarkt, Einkaufszentrum    4100 
 
godziny otwarcia   Öffnungszeiten 
otwarty / zamknięty   offen / geschlossen 
iść na zakupy    einkaufen gehen 
lista zakupów    Einkaufsliste 
 
klient / klientka    Kunde / Kundin 
lada sklepowa    Ladentisch 
sprzedawca / sprzedawczyni  Verkäufer / Verkäuferin 
kosz na zakupy / torba na zakupy Einkaufskorb / Einkaufstasche 
 
  



4200  Bekleidung, Schmuck     4200 
 
suknia / spódnica   Kleid / Rock 
koszula / bluzka   Hemd / Bluse 
spodnie / garnitur   Hose / Anzug 
 
marynarka / płaszcz   Jacke, Sakko / Mantel 
dżinsy     Jeans, Jeanshose 
pasek / czapka bejsbolówka  Gürtel / Baseballmütze 
 
bielizna     Unterwäsche 
para skarpet / para pończoch  ein Paar Socken / ein Paar Strümpfe 
rajstopy    Strumpfhose 
 
rozmiar     Größe 
 
 
 
 
 
4250  Kosmetik      4250 
 
płyn do kąpieli / żel pod prysznic Schaumbad / Duschgel 
szampon do włosów   Haarwaschmittel 
szczoteczka do zębów / pasta do zębów Zahnbürste / Zahnpasta 
płyn do płukania ust / nić dentystyczna Mundwasser / Zahnseide 
 
krem do twarzy    Gesichtscreme 
jednorazowa maszynka do golenia Einwegrasierer 
ręczniki / szlafrok   Handtücher / Bademantel 
ręcznik do rąk / ręcznik kąpielowy Handtuch / Badetuch 
 
szczotka do mycia pleców  Rückenbürste 
gąbka / gąbka roślinna   Schwamm / Luffaschwamm 
pumeks / mydło   Bimsstein / Seife 
balsam do ciała / papier toaletowy Körperlotion / Toilettenpapier 
 



4300  Lebensmittel, Nahrungsmittel, Getränke  4300 
 
artykuły spożywcze   Lebensmittel (die) 
 
4310  Fleisch       4310 
 
mięso / kiełbasa / ryby   Fleisch / Wurst / Fische 
boczek / boczek wieprzowy  Bauchspeck / Schweinebauch 
filet wołowy / gulasz wołowy  Rinderfilet / Rindergulasch 
filet z kurczaka / golonka  Hähnchenfilet / Eisbein, Haxe 
 
gołąbki / indyk    Kohlroulade / Truthahn 
karkówka    Schweinekamm 
kotlet schabowy   Schweinekotelett 
mięso mielone    Hackfleisch 
 
pieczeń duszona   Schmorbraten 
pieczeń wieprzowa   Schweinebraten 
piers z indyka    Putenbrust 
 
polędwicza wieprzowa   Schweinelende, Schweinefilet 
sznycel wieprzowy   Schweineschnitzel 
żeberka     Rippchen 
 
4314  Wurst       4314 
 
kiełbasa    Wurst 
kiełbasa pieczona / kiełbasa biała Bratwurst / Weißwurst 
kiełbaska pieczona   Rostbratwürstchen 
kiełbaska grilowana   Grillwürstchen 
   
kiszka wątrobiana   Leberwurst   
serdelek    Bockwurst 
frankfurterki    Frankfurter Würstchen 
końcówka kiełbasy   Wurstzipfel 
 



4318  Fisch       4318 
 
karp / łosoś    Karpfen / Lachs 
halibut / flądra    Heilbutt / Flunder 
gładzica / makrela   Scholle / Makrele 
morszczuk / okoń   Seehecht / Barsch 
 
pstrąg / sandacz   Forelle / Zander 
szczupak / śledź   Hecht / Hering 
tuńczyk / węgorz   Thunfisch / Aal 
filety rybne / filety śledziowe  Fischfilets / Heringsfilets 
 
 
 
 
4320  Brot, Brötchen      4320 
 
chleb / bułka, bułeczka   Brot / Brötchen, Semmelchen 
bułka z szynką / bułka z serem  Schinkenbrötchen / Käsebrötchen 
chleb biały / chleb chrupki  Weißbrot / Knäckebrot 
chleb pszenny / chleb żytni  Weizenbrot / Roggenbrot 
 
chleb razowy / chleb pełnoziarnisty Schrotbrot / Vollkornbrot 
chleb wiejski / chleb orkiszowy  Landbrot / Dinkelbrot 
bagietka    Baguette, Stangenweißbrot 
bułka pszenna / bułka żytnia  Weizenbrötchen / Roggenbrötchen 
 
chałka / croissant   Hefezopf / Croissant 
kajzerka / rogalik   Kaiserbrötchen / Hörnchen 
słodka bułka    süßes Brötchen 
rogaliki     Hörnchen 
  



4323  Kuchen, Gebäck     4323 
 
ciasto / ciasteczka   Kuchen / Gebäck 
babka / kołacz    Napfkuchen / runder Flachkuchen 
ciasto z kruszonką / ciasto maślane Streuselkuchen / Butterkuchen 
ciasto ze śliwkami   Pflaumenkuchen 
 
drożdżówka / makowiec  Hefekuchen / Mohnstriezel 
jabłecznik / piernik   Apfelkuchen / Lebkuchen 
sernik / pakowaniec   Käsekuchen / gefüllter Hefekuchen 
ptysie     Windbeutel 
 
strudel z jabłkami   Apfelstrudel 
strudel z makiem   Mohnstrudel 
pączek (pączki)    der Pfannkuchen, der Berliner (die P.) 
obwarzanki    Kringel 
 
 
 
 
 
4324  Torten       4324 
 
tort kremowy / tort kawowy  Kremtorte / Mokkatorte 
tort czekoladowy   Schokoladentorte 
tort śmietanowy / tort serowy  Sahnetorte / Quarktorte 
 
tort owocowy    Obsttorte 
tort biszkoptowy   Biskuittorte 
tort krakowski    Krakauer Torte 
 
 
 
  



4327  Mehlsorten      4327 
 
produkty zbożowe   Getreideprodukte 
mąka     Mehl 
mąka pszenna / mąka razowa  Weizenmehl / Vollkornmehl 
 
mąka kukurydziana   Maismehl 
mąka ziemniaczana   Kartoffelmehl 
mąka owsiana    Hafermehl 
 
kasza     Grütze 
kasza manna / kasza perłowa  Gries / Perlgraupen 
kasza gryczana, kasza tatarczana Buchweizengrütze 
kasza owsiana / kasza jęczmienna Hafergrütze / Gerstengrütze 
 
 
4328  Backhilfsmittel      4328 
 
proszek do pieczenia   Backpulver 
drożdże    Hefe 
 
 
4329  Geräte zum Backen     4329 
 
łyżka     Löffel 
filiżanka / szklanka   Tasse / Trinkglas 
miska / pędzelek   Schüssel / (Back-)Pinsel 
 
piekarnik / forma do ciasta  Backofen / Kuchenform 
blacha do pieczenia   Kuchenblech 
dzbanek z miarką   Messbecher 
 
piec (piekę, pieczesz, piecze, pieczemy) backen (ich, du, er, wir) 
wałkować (-kuję, -kujesz, -kuje, -kujemy) ausrollen (ich, du, er, wir) 
mieszać (-am, -asz, -a, -amy)  verrühren (ich, du, er, wir) 
zagniatać (-tam, -tasz, -ta, -tamy) kneten (ich, du, er, wir) 



4330  Molkereiprodukte, Milch    4330 
 
twaróg     Quark 
śmietana / bita śmietana  Sahne / Schlagsahne 
maślanka    Buttermilch 
 
 
 
lody     Eis, Speiseeis 
lody czekoladowe / lody kawowe Schokoladeneis / Mokkaeis 
lody truskawkowe / lody waniliowe Erdbeereis / Vanilleeis 
 
 
 
mleko     Milch 
mleko pełne, mleko tłuste  Vollmilch 
mleko chude    Magermilch 
mleko w proszku / mleko zsiadłe Milchpulver / Dickmilch 
 
 
 
 
 
 
4333  Käse       4333 
 
ser     Käse 
ser żółty / ser wędzony   Schnittkäse / geräucherter Käse 
ser topiony    Schmelzkäse 
ser biały    Frischkäse, Weißkäse 
 
ser owczy / ser kozi   Schafskäse / Ziegenkäse 
ser wiejski / ser pleśniowy  Hüttenkäse / Edelschimmelkäse 
 
 
  



4337  Öle, Fette, Butter     4337 
 
masło / margaryna / olej  Butter / Margarine / Öl 
olej rzepakowy / olej słonecznikowy Rapsöl / Sonnenblumenöl 
 
smalec     Schmalz 
 
 
 
4340  Obst       4340 
 
owoce     Obst 
truskawki / maliny   Erdbeeren / Himbeeren 
jabłko / brzoskwinia   Apfel / Pfirsich 
śliwka / gruszka    Pflaume / Birne 
 
jagody / borówki   Blaubeeren / Preiselbeeren 
czereśnia / wiśnia   Kirschen / Sauerkirschen 
winogrony / rodzynki   Weintrauben / Rosinen 
jeżyny / porzeczki   Brombeeren / Johannisbeeren 
 
banan / ananas    Banane / Ananas 
cytryna / daktyl    Zitrone / Dattel 
grejpfruit / pomarańcza   Pampelmuse / Orange 
 
 
  



4350  Gemüse      4350 
 
warzywa    Gemüse 
ziemniaki / cebula   Kartoffeln / Zwiebel 
 
szpinak / por    Spinat / Porree, Lauch 
sałata zielona / sałata głowiasta  grüner Salat / Kopfsalat 
roszponka    Feldsalat 
ogórek / ogórki kwaszone  Gurke / saure Gurken 
 
marchew / papryka   Möhre / Paprika 
pomidory / szparagi   Tomaten / Spargel 
rzodkiewki / seler   Radieschen / Sellerie 
brokuly / kalafior   Brokkoli / Blumenkohl 
 
fasola / groch    Bohne / Erbse 
burak czerwony   Rote-Rübe, Rote Beete 
dynia / jarmuż    Kürbis / Blattsalat 
 
 
 
 
 
 
4355  Speisepilze      4355 
 
pieczarka / kurka   Champignon / Pfifferling 
podgrzybek    Marone (Pilz) 
maślak / koźlarz   Butterpilz / Birkenpilz 
borowik    Steinpilz 
 
 
 
 
  



4360  Gewürze      4360 
 
przyprawy / pieprz / sól   Gewürze / Pfeffer / Salz 
czosnek / majeranek   Knoblauch / Majoran 
kminek / koper    Kümmel / Dill 
 
liść laurowy / rojownik   Lorbeerblatt / Melisse 
gożdziki / gałka muszkatołowa  Gewürznelken / Muskatnuss 
estragon / chrzan   Estragon / Meerrettich 
 
musztarda / ocet   Senf / Essig 
pietruszka / szczypiorek  Petersilie / Schnittlauch 
tymianek / trybula   Thymian / Kerbel 
 
 
 
 
4370  Süßwaren, Süßspeisen     4370 
 
słodycze / czekolada   Süßigkeiten / Schokolade 
dżem / miód    Konfitüre / Honig 
galaretka / kisiel   Gelee, Götterspeise / Fruchtgelee 
 
budyń     Pudding 
rodzynki / rodzynki sułtańskie  Rosinen / Sultaninen 
drobne rodzynki   Korinthen 
 
migdały / migdały łuskane  Mandeln / geschälte Mandeln 
żurawina    Moosbeeren 
wiórki kokosowe   Kokosraspeln 
 
dżem truskawkowy / dżem malinowy Erdbeermarmelade / Himbeermarm. 
dżem borówkowy / dżem śliwkowy Heidelbeermarm. / Pflaumenmarm. 
dżem pomarańczowy   Orangenmarmelade 
 
  



4380  Wein, Spirituosen, Likör, Bier    4380 
 
napój / piwo    Getränke / Bier 
piwo ciemne / piwo jasne  dunkles Bier / helles Bier 
piwo mocne / piwo słodowe  Starkbier / Malzbier 
piwo pełne    Vollbier 
 
wino białe / wino czerwone  Weißwein / Rotwein 
wino wytrawne / wino półwytrawne trockener Wein / halbtrockener Wein 
wino musujące    Sekt 
 
 
 
4390  Limonaden, Mineralwasser, Tee, Kaffee  4390 
 
oranżada    Limonade 
woda mineralna   Mineralwasser 
woda niegazowana    stilles Wasser 
 
herbata / herbata ziołowa  Tee / Kräutertee 
herbata expresowa   Teebeutel 
ziółka / herbata zielona   Kräutertee / grüner Tee 
 
kawa rozpuszczalna / kawa mielona löslicher Kaffee / gemahlener Kaffee 
kawa ziarnista / kawa bezkofeinowa Bohnenkaffee / entkoffeinierter K. 
 
 
4395  Saft       4395 
 
sok / sok owocowy   Saft / Obstsaft 
 
sok jabłkowy / sok pomarańczowy Apfelsaft / Orangensaft 
sok wiśniowy / sok pomidorowy Kirschsaft / Tomatensaft 
sok grejpfrutowy   Pampelmusensaft 
sok malinowy / sok winogronowy Himbeersaft / Traubensaft 
 
  



4400  Reparaturen      4400 
 
szybkie naprawy   Schnellreparatur 
 
Czy może mi Pan naprawić te buty? Können Sie mir diese Schuhe reparieren? 
obcas / podeszwy   Absatz / (die) Sohlen 
rzemyk w sandalach   Sandalenriemen 
 
 
 
 
 
4450  Optiker       4450 
 
optyk     Optiker 
okulary     Brille 
Zepsuły mi się oprawki okularów. Meine Brille ist kaputtgegangen. 
 
 
 
 
 
 
4500  Buchhandlung      4500 
 
księgarnia    Buchhandlung 
książki / kalendarze   Bücher / Kalender (die) 
słowniki / rozmówki   Wörterbücher / Sprachführer 
 
encyklopedia / leksykon  Nachschlagewerk / Lexikon 
książka kucharska / przewodnik  Kochbuch / Reiseführer 
książeczka do malowania  Malbuch 
      
 
 
 
 
 



4550  Zeitungen - Zeitschriften    4550 
 
gazeta     Zeitung 
dziennik / tygodnik   Tageszeitung / Wochenzeitung 
czasopismo    Zeitschrift 
 
 
 
 
4600  Konditorei      4600 
 
piekarnia / ciastkarnia   Bäckerei / Konditorei 
ciasta / torty    die Kuchen, Gebäcke / die Torten 
nadzienie / z polewą czekoladową Füllung / mit Schokoladenüberzug 
 
biszkopt / muffin   Biskuit / Muffin 
beza / ekler    Baiser / Eclair 
ciastko z owocami   Obsttortelett 
ciasto francuskie / ciasto z kremem Blätterteig / Sahnetorte 
 
herbatniki / florentynki   Kekse / die Florentiner 
tort weselny    Hochzeitstorte 
tort urodzinowy   Geburtstagstorte 
 
 
4650  Blumengeschäft     4650 
 
kwiaciarnia / kwiaty   Blumengeschäft / Blumen 
roślina doniczkowa / bukiet  Topfpflanze / Blumenstrauß 
suche kwiaty / wieniec   Trockenblumen / Kranz 
 
łodyga / pączek    Stängel / Knospe 
gerbera / frezja    Gerbera / Freesie 
goździk / akacja    Nelke / Akazie 
 
mieczyk / żonkil   Gladiole / Osterglocke 
łyszczec / róża    Schleierkraut / Rose 
peonia     Pfingstrose  



4700  Dienstleistungen     4700 
4710  Persönliche Angaben in Formularen   4710 
 
wypełnianie formularza   Formular ausfüllen 
personalne    Personalien 
 
nazwisko    Nachname 
imię     Vorname  
przezwisko    Spitzname 
 
data urodzenia    Geburtsdatum 
wiek     Alter 
miejsce urodzenia   Geburtsort 
zawód     Beruf  
 
płeć     Geschlecht 
męski / żeński    männlich / weiblich 
 
stan cywilny    Familienstand 
wolna, wolny    ledig 
mężatka, żonaty   verheiratet 
rozwiedziona, rozwiedziony  geschieden 
wdowa, wdowiec   verwitwet 
 
adres / adres zamieszkania  Adresse, Anschrift / Wohnsitz 
stały adres zamieszkania  ständiger Wohnsitz 
tymczasowy adres zamieszkania vorübergehender Wohnort 
 
obywatelstwo / narodowość  Staatsangehörigkeit / Nationalität 
 
podpis     Unterschrift 
podpisywać (-suję, -sujesz, -suje, -sujemy) unterschreiben (ich, du, er, wir) 
  



4750  Post       4750 
 
urząd pocztowy  / poczta / pocztą Postamt / Post / mit der Post 
listonosz / listonoszka   Briefträger / Briefträgerin 
skrzynka pocztowa   Briefkasten 
znaczek pocztowy   Briefmarke 
 
opłata pocztowa, porto   Postgebühr, Porto 
nadawca / odbiorca   Absender / Empfänger 
kod pocztowy    Postleitzahl, PLZ 
poczta  lotnicza    Luftpost 
 
list ekspresowy    Eilbrief 
list polecony    Einschreibebrief 
paczka     Päckchen, Paket 
 
 
 
4800  Telefon       4800 
 
telefonować (-uję, -ujesz, -uje, -ujemy) telefonieren (ich, du, er, wir) 
numer kierunkowy   Vowahl 
numer telefonu    Telefonnummer 
 
telefon komórkowy   Mobiltelefon 
karta telefoniczna   Telefonkarte 
telefon na kartę   Kartentelefon 
 
linia     Leitung    
wiadomość    Nachricht 
automatyczna sekretarka  Anrufbeantworter 
faksować (-uję, -ujesz, -uje, -ujemy) faxen (ich, du, er, wir) 
 
  



4850  Polizei       4850 
 
policja / posterunek policji   Polizei / Polizeiwache 
policjant / policjantka   Polizist / Polizistin 
samochód policyjny     Polizeiauto  
 
mundur / pałka    Uniform / Schlagstock 
broń palna / kajdanki   Pistole / Handschellen 
 
skarga  / areszt    Anzeige / Festnahme 
napad / włamanie   Überfall / Einbruch 
kradzież / zguba   Diebstahl / Verlust 
 
 
4900  Stadtverwaltung, Genehmigungen   4900 
 
kwestionariusz / zezwolenie  Fragebogen / Genehmigung 
 
urząd stanu cywilnego   Standesamt 
urząd budowlany   Bauamt 
urząd katastralny   Katasteramt 
 
 
4950  Notdienste      4950 
 
karetka pogotowie ratunkowe  Krankenwagen 
nosze     Tragbahre 
ratownik medyczny   Rettungssanitäter 
 
straż pożarna / strażacy   Feuerwehr / Feuerwehrleute 
wóz strażacki    Löschfahrzeug 
posterunek straży pożarnej  Feuerwache 
 
wyjćie ewakuacyjne   Notausgang, Feuertreppe 
alarm pożarowy / gaśnica  Feuermelder / Feuerlöscher 
  



5000 MENSCHLICHER KÖRPER, GESUNDHEIT, MEDIZIN  5000 
 
 
5005  Organsysteme      5005 
 
układy narządów   Körpersysteme 
układ hormonalny   Hormonsystem, endokrines System 
układ krążenia    Herz- und Blutkreislaufsystem 
 
układ limfatyczny   Lymphsystem 
układ moczowy    Harnsystem 
układ nerwowy    Nervensystem 
 
układ oddechowy   Atmungssystem 
układ pokarmowy   Verdauungssystem 
układ rozrodczy    Fortpflanzungssystem 
 
 
5010  Körperteile      5010 
 
ciało ludzkie    menschlicher Körper 
ramię / predramię   Arm, Oberarm / Unterarm 
ręka / palec    Hand / Finger 
 
noga / łydka    Bein / Wade 
udo / podudzie, goleń    Oberschenkel / Unterschenkel 
 
kolano / kostka u nogi   Knie / Knöchel 
stopa /  pięta / podeszwa  Fuß / Ferse / Fußsohle 
palec u nogi    Zeh, Zehe 
 
głowa / kark / czoło   Kopf / Genick, Nacken / Stirn 
oko / oczy / ucho   Auge / Augen / Ohr 
usta / nos / twarz   Mund / Nase / Gesicht 
 
szczęka górna / szczęka dolna  Oberkiefer / Unterkiefer 
szyja / podbródek   Hals / Kinn 
pierś / miednica   Brust / Becken 



5015  Innere Organe      5015 
 
narządy wewnętrzne   innere Organe 
tarczyca / tchawica   Schilddrüse / Luftröhre 
serce / płuco    Herz / Lunge 
żołądek     Magen 
 
wątroba / dwunastnica   Leber / Zwölffingerdarm 
nerka / śledziona   Niere / Milz 
trzustka / wyrostek robaczkowy Bauchspeicheldrüse / Blinddarm 
jelito cienkie / jelito grube  Dünndarm / Dickdarm 
 
 
5020  Kopf       5020 
 
mózg / zatoka    Gehirn / Nebenhöhle 
podniebienie / język   Gaumen / Zunge 
gardło      Rachen; Kehle 
 
krtań / nagłośnia   Kehlkopf / Kehldeckel 
jabłko Adama / przełyk   Adamsapfel / Speiseröhre 
struny głosowe    Stimmbänder 
 
 
5080  Fortpflanzungsorgane     5080 
 
narządy rozrodcze żeńskie / męskie Fortpflanzungsorgane weibl./männl. 
 
jajnik / jajowód    Eierstock / Eileiter 
macica / szyjka macicy   Gebärmutter / Gebärmutterhals 
pochwa / wargi sromowe  Scheide / Schamlippen 
łechtaczka    Klitoris 
 
jądro / moszna    Hoden / Hodensack 
przewód wytryskowy   Samenausführungsgang 
pęcherzyk nasienny / prostata  Samenbläschen / Prostata 
penis / napletek   Penis / Vorhaut 
  



5100  Erste Hilfe      5100 
 
pierwsza pomoc   Erste Hilfe 
apteczka    Erste-Hilfe-Kasten 
wypadek / nagły wypadek  Unfall / Notfall 
 
opatrunek    Verband 
plaster / bandaż   Pflaster / Bandage, Binde 
chusteczka antyseptyczna  Desinfektionstuch 
pinceta / nożyczki   Pinzette / Schere 
 
rana / krwotok    Wunde / Blutung 
urazy / skręcenie / złamanie  Verletzung / Verstauchung / Fraktur 
skaleczenie / zadrapanie  Schnittverletzung / Abschürfung 
 
siniak     blauer Fleck 
użądlenie / drzazga   Stich / Splitter 
oparzenie / oparzenie słoneczne Brandwunde / Sonnenbrand 
 
reanimacja    Wiederbelebung 
tętno / wstrząs    Puls / Schock 
oddychanie    Atmung 
 
wstrząs mózgu    Gehirnerschütterung 
porażenie pradem   elektrischer Schlag 
 
  



5200  Arztbesuch      5200 
 
poliklinika    Ärztehaus, Poliklinik 
lekarz / lekarka / u lekarza  Arzt / Ärztin / beim Arzt 
pediatra    Kinderarzt, Kinderärztin 
lekarz specjalista   Facharzt, Fachärztin 
 
gabinet lekarski    Behandlungszimmer 
siostra / asystentka lekarza  Schwester / Arzthelferin 
pacjent / pacjentka   Patient / Patientin 
 
dobrze / źle się czuć (-uję, -uje)  (sich) gut/schlecht fühlen (ich, er) 
lepiej; dobrze    besser; gut 
zdrowy; chory    gesund; krank 
 
zachorować (-ruję, -rujesz, -ruje) erkranken (ich, du, er) 
boleć (boli, bolą)   weh tun, schmerzen (es, sie-Mehrz.) 
 
ból pleców / ból głowy   Rückenschmerzen / Kopfschmerzen 
ból zębów    Zahnschmerzen 
ból brzucha    Bauchschmerzen 
 
kaszel / katar    Husten / Schnupfen 
(wysoka) temperatura / gorączka (hohe) Temperatur / Fieber 
grypa / przeziębienie   Grippe / Erkältung 
 
Gdzie boli?    Wo tut es weh? 
 
Boli mnie ...    Mir tut weh ... 
brzuch / głowa    der Bauch / der Kopf 
ramię / ręka    der Arm / die Hand 
noga / stopa    das Bein / der Fuß 
  



5300  Zahnarzt      5300 
 
lekarz dentysta    Zahnarzt 
 
mostek / korona    Brücke / Krone  
plomba / proteza   Plombe / Prothese 
 
ząb / ząb trzonowy   Zahn / Backenzahn 
siekacz / ząb mądróści   Schneidezahn / Weisheitszahn 
 
korzeń / leczenie korzenia  Wurzel / Wurzelbehandlung 
 
plombować (-uję, -uje)   plombieren (ich, er) 
 
Boli mnie ząb trzonowy / siekacz ... Ein Backenzahn / Schneidezahn  
      ... tut mir weh. 
... 
po lewej stronie / po prawej stronie ... linke Seite / ... rechte Seite 
... u góry / ... na dole   ... oben / ... unten 
 
Wypadła plomba.   Die Plombe ist herausgefallen. 
 
  



5400  Krankenhaus      5400 
 
szpital      Krankenhaus 
leżeć (-ę, -y) w szpitalu   im Krankenhaus liegen (ich, er) 
pomoc / medyczny pomoc  Hilfe / medizinische Hilfe 
 
pierwsza pomoc   Erste Hilfe 
karetka pogotowia   Krankenwagen (der) 
pielęgniarka / sanitariusz  Krankenschwester / Krankenpfleger 
 
sala opracyjna    Operationssaal 
zastrzyk    Spritze 
zdjęcie rentgenowskie   Röntgenaufnahme 
obraz tomograficzny   Computertomographiebild (CT) 
 
 
 
 
 
5500  Schwangerschaft, Geburt    5500 
 
ciąża / test ciążowy         Schwangerschaft / Schwangerschaftstest 
badania ultrasonografia (USG)  Ultraschalluntersuchung 
poród     Geburt, Entbindung 
poród wspomagany   assistierte Entbindung 
 
macica / szyjka macicy   Gebärmutter / Gebärmutterhals 
pępowina / płód   Nabelschnur / Fötus 
łożysko / embrion   Plazenta / Embryo 
płyn owodniowy / amniocenteza Fruchtwasser / Fruchtwas.untersuch. 
 
skurcz / rozwarcie   Wehe / Muttermundöffnung 
nacięcie krocza / cesarskie cięcie Dammschnitt / Kaiserschnitt 
położna / położnik   Hebamme / Geburtshelfer 
noworodek    Neugeborenes 
 
oddział położniczy   Entbindungsstation  



5600  Apotheke, Medikamente    5600 
 
apteka     Apotheke 
aptekarz / aptekarka   Apotheker / Apothekerin 
lekarstwo    Medikament 
 
tabletki od bólu głowy   Kopfschmerztabletten 
tabletki przeciwgorączkowego  Tabletten gegen Fieber 
tabletki na gardło   Tabletten gegen Halsschmerzen 
 
krople na kaszel   Hustentropfen 
krople do nosa    Nasentropfen 
 
 
5700  Pflege       5700 
 
zmienić nocną pościel   Bettwäsche wechseln 
pomóc umyć się   beim Waschen helfen 
pomóc ubrać się   beim Anziehen helfen 
podać do picia    zu trinken geben 
 
otworzić okno    Fenster öffnen 
ostrożnie usiąść / stanąć  vorsichtig hinsetzen / aufstehen 
położyć się na plecach / brzuchu sich legen auf den Rücken / Bauch 
 
5800  Krankengymnastik, alternative Medizin  5800 
 
terapia niekonwencjonalna  Alternativtherapie 
mata / terapia grupowa   Matte / Gruppentherapie 
terapeuta / terapeutka   Therapeut / Therapeutin 
 
masaż / siatsu    Massage / Shiatsu 
medytacja / refleksologia  Meditation / Reflexzonenmassage 
chiropraktyka / joga   Chiropraktik / Yoga 
ajurweda / akupunktura / reiki  Ayurveda / Akupunktur / Reiki 
 
ziołolecznictwo / aromaterapia  Kräuterheilkunde / Aromatherapie 
olejki eteryczne / naturopatia  ätherische Öle / Naturheilkunde  



6000 TECHNIK, NATURWISSENSCHAFTEN, UMWELT   6000 
 
6004  handwerkliche Tätigkeiten    6004 
 
wiercić (-cę, -cisz, -ci, -cimy)  bohren (ich, du er, wir) 
piłować  (-łuję, -łujesz, -łuje, -łujemy) sägen (ich, du, er, wir) 
wkręcać (-cam, -casz, -ca, -camy) schrauben (ich, du, er, wir) 
ciąć (tnę, tniesz, tnie, tniemy)  schneiden (ich, du, er, wir) 
strugać (-gam, -gasz, -ga, -gamy) hobeln (ich, du, er, wir)  
 
 
6010  Werkzeug, Werkstatt     6010 
 
skrzynka z narzędziami   Werkzeugkasten 
młotek     Hammer 
 
wkrętak, śrubokręt   Schraubendreher 
śrubokręt krzyżowy   Kreuzschlitzschraubendreher 
 
szczypce / szczypce płaskie         Zange / Flachzange 
szczypce do rur    Rohrzange 
szczypce do łamania glazury   Fliesenzange 
kombinerki    Kombinationszange, Kombi-Zange 
 
nożyce / nożyce ręczne do blachy Schere / Handblechschere 
nożyce do drutu / nożyce do tapet Drahtschere / Tapezierschere 
nożyce dźwigniowe   Hebelschere 
nóż boczny / nóż mechaniczny  Seitenschneider / Messerwerk 
 
klucz inbusowy / klucz czołowy  Inbusschlüssel / Steckschlüssel 
 
  



6070  Schrauben, Nägel     6070 
 
gwóźdź / łeb    Nagel / Nagelkopf 
gwóźdź dekarski / gwóźdź druciak Dachpappennagel / Drahtstift 
gwóźdź nagwintowany   Schraubnagel 
gwóźdź ocynkowany / gwóźdź specjalny   verzinkter Nagel / Spezialnagel 
 
śruba / śruba do drewna  Schraube / Holzschraube 
śruba hakowa / śruba oczkowa  Hakenschraube / Ringschraube 
śruba regulacyjna / śruba naciągowa Justierschraube / Spannschraube 
śruba samogwintująca   Gewindeschneidschraube 
 
śruba ze łbem soczewkowym  Linsenkopfschraube 
śruba samohamowna   selbsthemmende Schraube 
 
śruba z łbem walcowym o gnieździe sześciokątnym  
    Innensechskantschraube, Inbusschraube 
 
  



6100  Technik      6100 
6110  Elektrotechnik      6110 
 
żarówka    Glühlampe 
napięcie / prąd    Spannung / Stromstärke 
bezpiecznik / skrzynka bezpiecznikowa   Sicherung / Sicherungskasten 
gniazdko / wtyczka   Steckdose / Stecker 
 
włącznik    Schalter 
prąd zmienny / prąd stały  Wechselstrom / Gleichstrom 
licznik elektryczny   Stromzähler 
przerwa w zasilaniu prądem  Stromausfall 
 
zasilanie sieciowe   Stromnetz 
przewody    Leitung 
przewód neutralny / przewód fazowy   Neutralleiter / Phase 
uziemienie    Schutzkontakt, Erdung 
 
 
 
 
6120  Maschinenbau      6120 
 
budowa maszyn    Maschinenbau  
konstrukcja maszyna   Maschinenkonstruktion  
element maszyny, część maszyny Maschinenelement 
 
narzędzie / konstrukcja   Werkstoff / Konstruktion 
ukształtowanie / rysunek techniczny Gestaltung / Technisches Zeichnen 
norma techniczna / zbiór wzorów Norm / Formelsammlung 
 
technika pomiarowa    Meßtechnik 
technika regulacji   Regelungstechnik 
 
pewność / ścieranie   Zuverlässigkeit / Abnutzung 
utrzymywanie / dogląd    Instandhaltung / Pflege, Wartung 
obsługa / pozycja    Bedienung / Standort 
naprawa, remont / czas biegu  Reparatur / Laufzeit  



6130  Kraftfahrzeugtechnik     6130 
6131  Außenteile von Kraftfahrzeugen   6131 
 
lusterko boczne / lusterko wsteczne Seitenspiegel / Rückspiegel 
przednia szyba    Windschutzscheibe 
wycieraczka    Scheibenwischer 
 
drzwi / podwozie   Autotür / Fahrgestell 
bagażnik / pokrywa bagażnika  Kofferraum / Hecktür 
zderzak / tablica rejestracyjna  Stoßstange / Nummernschild 
 
koło / opona    Rad / Reifen 
reflektor / kierunkowskaz  Scheinwerfer / Blinker 
pas bezpieczeństwa   Sicherheitsgurt 
 
6132   Innenausstattung von Kraftfahrzeugen   6132 
 
tylne siedzenie / podłokietnik  Rücksitz / Armstütze 
zagłówek / klimatyzacja   Kopfstütze / Klimaanlage 
klamka / zamek drzwiowy  Türgriff / Türverriegelung 
hamulec ręczny    Handbremse 
 
 
6133  Armaturen      6133 
 
deska rozdzielcza   Armaturenbrett 
kierownica / klakson   Lenkrad / Hupe 
światła awaryjne   Warnblinklicht 
nawigacja satelitarna   Navigationssystem 
 
prędkościomierz / obrotomierz  Tachometer / Drehzahlmesser 
wskaźnik paliwa / licznik kilometrów Tankanzeige / Kilometerzähler 
dżwignia zmiany biegów   Schalthebel 
poduszka powietrzna    Airbag 
 
regulacja ogrzewania    Heizungsregler 
samochód z kierownicą po lewej stronie Linkssteuerung 
samochód z kierownicą po prawej stronie Rechtssteuerung 



6134  Automechanik      6134 
 
filtr powietrza    Luftfilter 
zbiornik na płyn do spryskiwacza Scheibenwaschmittelbehälter 
płyn chłodnicowy   Frostschutzmittel 
zbiornik na płyn hamulcowy  Bremsflüssigkeitsbehälter 
 
zbiornik na płyn do chłodnicy  Kühlwasserbehälter 
głowica cylindra / świeca zapłonowa Zylinderkopf / Zündkerze 
chłodnica / wentylator   Kühler / Ventilator 
 
skrzynia biegów / rura wydechowa Getriebe / Auspuff 
podwozie / turbosprężarka  Fahrgestell / Turbolader 
alternator / ustawienie zapłonu  Lichtmaschine / Zündeinstellung 
napęd na wszystkie koła  Allradantrieb 
 
 
 
6135  Tank, Kraftstoff und Autowäsche   6135 
 
zbiornik paliwa    Benzintank 
benzyna / olej napęndowy (ON) Benzin / Dieselkraftstoff 
 
stacja benzynowa / dystrybutor paliwa Tankstelle / Zapfsäule 
myjnia samochodowa   Autowaschanlage 
kompresor powietrza   Druckluftgerät 
 
 
 
6136  Panne und Reifen     6136 
 
nakrętki koła / klucz   Radmuttern / Radschlüssel 
podnośnik samochodowy   Wagenheber   
przebicie opony   Reifenpanne / Reifendruck 
zapasowa opona   Ersatzrad 
 
   



6200  Physik       6200 
6202  Teilgebiete      6202 
 
mechanika / nauka o cieple  Mechanik / Wärmelehre 
nauka o elektryczność   Elektrizitätslehre 
optyka geometryczna   geometrische Optik 
fizyka jądrowa    Kernphysik 
 
 
6210  Grundbegriffe      6210 
 
prawa fizyczne    physikalische Gesetze 
prawo zachowania   Erhaltungssatz 
pomiar fizyczny    physikalische Messung 
protokół pomiarów   Meßprotokoll 
 
6220  Mechanik      6220 
 
kąt / czas    Winkel / Zeit 
 
6222  Grundeigenschaften der Körper   6222 
 
długość / powierzchnia / objętość Länge / Fläche / Volumen 
masa / gęstość    Masse / Dichte 
stan skupienia    Aggregatzustand 
 
6224  Kinematik       6224 
 
częstotliwość, częstość   Frequenz 
przędkość / przyspieszenie  Geschwindigkeit / Beschleunigung 
ruch / punkt materialny   Bewegung / Massepunkt 
ruch okrężny    Kreisbewegung 
 
czas obrotowy    Umlaufzeit 
przędkość w punkcie   Bahngeschwindigkeit 
rzut, rzucanie    Wurf 
 
 



6225  Dynamik      6225 
 
siła     Kraft 
ciśnienie / naprężenie   Druck / Spannung 
 
spadek swobodny   freier Fall  
przyspieszenie grawitacyjne  Fallbeschleunigung 
zasada bezwładnośći   Trägheitsgesetz 
 
siła cieżąrowa    Gewichtskraft 
siła promieniowa   Radialkraft 
 
ruch obrotowy    Drehbewegung 
tarcie / siła tarcia   Reibung / Reibungskraft 
 
6226  Gravitation      6226 
 
grawitacja    Gravitation 
prawo powszechnego ciążenia  Gravitationsgesetz 
 
stała powszechnego ciążenia  Gravitationskonstante 
pole grawitacyjne   Gravitationsfeld 
 
 
6227  Mechanische Energie     6227 
 
praca /  energia / wydajność  Arbeit / Energie / Leistung 
praca mechanyczna   mechanische Arbeit 
 
sprawność    Wirkungsgrad 
energia mechaniczna   mechanische Energie 
 
energia potencjalna   potenzielle Energie 
energia kinetyczna   kinetische Energie 
zasada zachowania energii  Energieerhaltungssatz 
 
 
 



6228  Mechanik der Flüssigkeiten und Gase   6228 
 
ciśnienie tłokowe   Kolbendruck 
ciśnienie ciężke    Schweredruck 
ciśnienie statyczne   statischer Druck 
 
pomiar ciśnienia   Druckmessung 
wypór statyczny   statischer Auftrieb 
 
linia prądu    Stromlinien 
prędkość przepływu   Strömungsgeschwindigkeit 
wypór dynamyczny   dynamischer Auftrieb 
 
 
 
6230  Optik       6230 
 
6232  Lichtquellen und Lichtausbreitung   6232 
 
źródło światła / rozpływ świetlny Lichtquellen / Lichtausbreitung 
wiązka świetlna  / promień świetlny Lichtbündel / Lichtstrahl 
cień rdzeniowy  / półcień  Kernschatten / Halbschatten 
obraz optyczny    optisches Bild 
 
 
 
6233  Reflexion      6233 
 
odbicie regularne   regelmäßige Reflexion  
odbicie rozproszone   diffuse Reflexion 
prawa odbiciowa   Reflexionsgesetz 
 
lustro zakrzywione   gekrümmter Spiegel 
lustro wklęsłe    Hohlspiegel 
ognisko / odległość ogniskowa  Brennpunkt / Brennweite 
oś optyczna    optische Achse 
 
 



6234  Lichtbrechung      6234 
 
załamanie światła   Lichtbrechung 
prawo załamanie   Brechungsgesetz 
odbicie całkowite   Totalreflexion 
 
soczewka optyczna   optische Linse 
kształt soczewkowy   Linsenform 
soczewka skupiająca   Sammellinse 
soczewka rozpraszająca   Zerstreuungslinse 
 
 
 
6240  Wärmelehre      6240 
 
6241  Wärmeenergie      6241 
 
temperatura / pomiar temperatury Temperatur / Temperaturmessung 
ilość ciepła    Wärmemenge 
 
równanie podstawowe   Grundgleichung 
ciepło właściwe    spezifische Wärme 
 
energia wewnętrzna   innere Energie 
wymiana ciepła    Wärmeaustausch, Wärmeausbreitung 
 
 
 
6242 Zusammenhang von Temperatur, Volumen und Druck  6242 
 
zmiana objętościowa   Volumenänderung 
anomalia do wody   Anomalie des Wassers 
 
parametr stanu    Zustandsgröße 
równanie stanu    Zustandsgleichung 
 
 
 



6243  Energieumwandlungen     6243 
 
topić (topi, topią)   schmelzen (er/sie/es, sie-Mehrzahl) 
parowanie / parowanie dyfuzyjne Verdampfen (das) / Verdunstung (die) 
wrzeć (wrze, wrą)   sieden (er/sie/es, sie-Mehrzahl) 
krzepnạć (krzepnie, krzepną)  erstarren (er/sie/es, sie-Mehrzahl) 
 
skraplać (skrapla, skraplają)  kondensieren (er/sie/es, sie-Mehrz.) 
zasada termodynamiki   Hauptsatz der Wärmelehre 
zasada zachowania energii  Satz von der Erhaltung der Energie 
silnik cieplny    Wärmekraftmaschinen 
 
 
 
6250  Elektrizitätslehre     6250 
 
6252  Größen der Elektrizitätslehre    6252 
 
ładunek elektryczny   elektrische Ladung, Elektrizitätsmenge 
ładunek elementarny   Elementarladung 
napięcie elektryczne   elektrische Spannung 
prąd elektryczny   elektrische Stromstärke 
 
oporność elektryczna   elektrischer Widerstand 
oporność właściwa   spezifischer elektrischer Widerstand 
moc elektryczna   elektrische Leistung 
praca elektryczna   elektrische Arbeit 
 
energia elektryczna   elektrische Energie 
przewodnik / izolator / nieprzewodnik    Leiter / Isolator / Nichtleiter 
obwód elektryczny   elektrischer Stromkreis 
 
prawo Ohma    Ohmsches Gesetz 
połączenie szeregowe   Reihenschaltung 
połączenie równoległe   Parallelschaltung 
 
 
 



6253  Felder       6253 
 
pole elektryczne   elektrisches Feld / magnetisches Feld 
natężenie pola elektryczne  elektrische Feldstärke 
linia pola elektryczna   elektrische Feldlinie 
prawo Coulomba   Coulombsches Gesetz 
 
kondensatory    Kondensatoren 
pojemność elektryczna   elektrische Kapazität 
elektromagnes    Elektromagnet 
zasada silnikiem elektrycznym  elektromotorisches Prinzip 
 
 
6254  Induktion      6254 
 
zasada generatorowy   Generatorprinzip 
indukcja elektromagnetyczna  elektromagnetische Induktion 
napięcie indukcyjne   Induktionsspannung 
 
prawo Lenza    Lenzsches Gesetz 
samoindukcja    Selbstinduktion 
indukcyjność    Induktivität 
prądy wirowe    Wirbelströme 
 
 
6255  Leitungsvorgänge     6255 
 
półprzewodnik    Halbleiter 
przewodnictwo samoistne  Eigenleitung 
przewodnictwo defektowe  Störstellenleitung 
 
elektrolity    Elektrolyte 
jonizacja uderzeniowa   Stoßionisation 
proces przewodu   Leitungsvorgang 
 
dioda półprzewodnikowa  Halbleiterdiode 
tranzystor    Transistor 
 



6260  Wellen, Schwingungen     6260 
 
drganie mechaniczne   mechanische Schwingung 
fala mechaniczna   mechanische Welle 
drganie elektromagnetyczne  elektromagnetische Schwingung 
fala elektromagnetyczna  elektromagnetische Welle 
 
6261  Kenngrößen von Schwingungen   6261 
 
elongacja / amplituda   Elongation / Amplitude 
okres drgań    Periode, Schwingungsdauer 
częstotliwość, częstość   Frequenz 
przędkość kątowa    Kreisfrequenz 
 
6262  Schwingungserzeugung    6262 
 
układ drgający    Schwinger 
obwód rezonansowy   Schwingkreis 
drgania własne    Eigenschwingung 
drganie wymuszone   erzwungene Schwingung 
rezonans / krzywa rezonansowa Resonanz / Resonanzkurve 
 
6263  elektromagnetische Schwingungen   6263 
 
moc czynna / moc pozorna  Wirkleistung / Scheinleistung 
prądnica prądu przemiennego  Wechselstromgenerator 
prąd przemienny   Wechselstrom 
oporność indukcyjna   induktiver Widerstand 
oporność pojemnościowa  kapazitiver Widerstand 
transformator    Transformator 
przekładnia napięciowa   Spannungsübersetzung 
 
6266  Kenngrößen von Wellen    6266 
 
elongacja / amplituda   Elongation / Amplitude 
okres drgań    Periode, Schwingungsdauer 
częstotliwość, częstość / długość fali Frequenz / Wellenlänge  
prędkość rozpływu   Ausbreitungsgeschwindigkeit 



6267  mechanische Wellen     6267 
 
fala kszałtowa    Wellenform 
fala powierzchniowa   Oberflächenwelle 
fala przestrzenna   Raumwelle 
 
czoło fali    Wellenfront 
załamanie fal    Wellenbrechung 
interferencja / nakładanie  Interferenz / Überlagerung 
ugięcie     Beugung 
 
6268  elektromagnetische Wellen    6268 
 
spektrum elektromagnetyczny  elektromagnetisches Spektrum 
prędkość światła (w próżni)  Lichtgeschwindigkeit (im Vakuum) 
 
promień świetlny / światło widoczne Lichtstrahl / sichtbares Licht 
światło promienikowe    infrarotes Licht 
światło ultrafioletowe   ultraviolettes Licht 
promienie rentgenowskie  Röntgenstrahlen  
 
promienie gamma   Gammastrahlen 
fala radiowa    Hertzsche Wellen, Radiowellen 
promienie kosmiczne   kosmische Strahlen 
 
emisja światła    Lichtemission 
energia światła    Lichtenergie 
odbicie światła / zalamanie światła Lichtreflexion /  Lichtbrechung 
 
ugięcie światła    Lichtbeugung 
interferencja    Interferenz 
rozszczepianie światła / widmo  Lichtzerlegung / Spektrum 
barwa widma    Spektralfarbe 
 
widmo liniowe / widmo pasmowe Linienspektrum / Bandspektrum 
widmo emisyjne   Emissionsspektrum 
widmo absorpcyjne   Absorptionsspektrum 
analiza widmowa, analiza spektralna Spektralanalyse 



6270  Radioaktivität, Kernphysik    6270 
 
fizyka jądrowa / badania jądrowe Kernphysik / Kernforschung 
 
 
6271  Atombau      6271 
 
powłoka elektronowa atomu  Atomhülle 
jądro atomowe    Atomkern 
powłoka elektronowa   Elektronenschale 
schemat poziom energetyczny  Energieniveauschema 
elektron zewnętrzny   Außenelektronen 
liczba porządkowa / liczba masowa Ordnungszahl / Massenzahl 
masa atomu bezwzględna  absolute Atommasse 
masa atomu względna   relative Atommasse 
jednostka masy atomowy  atomare Masseneinheit 
 
6272  Atomkerne      6272 
 
proton / neutron   Proton / Neutron 
rozpad samorzutny   Spontanzerfall 
jądro atomowe niestałe  instabile Atomkerne 
rozpad jądrowy    Kernzerfall 
 
promieniotwórczy, -a, -e  radioaktiv 
promieniowanie radioaktywne  radioaktive Strahlung 
promieniotwórczość   Radioaktivität 
izotopy promieniotwórcze  radioaktive Isotope 
 
czas połowicznego rozpadu  Halbwertzeit 
rozpad jądra    Kernumwandlung 
rozszczepienie jądra atomowego Kernspaltung 
reakcja łańcuchowa   Kettenreaktion 
 
broń jądrowa, broń nuklearna  Kernwaffe 
energia jądrowa / paliwo jądrowe Kernenergie / Kernbrennstoff 
synteza jądrowa   Kernfusion 
elektrownia jądrowa   Kernkraftwerk 



6280  Relativitätstheorie     6280 
 
ogólna teoria względności  allgemeine Relativitätstheorie  
szczegółowa teoria względności  spezielle Relativitätstheorie 
 
czasoprzestrzeń   Raumzeit 
zasada relatywistyczna   Relativitätsprinzip 
paradoks bliźniaczy   Zwillingsparadoxon 
 
 
 
 
 
6290  Quantenphysik, Quantenmechanik   6290 
 
kwant     Quant 
mechanika kwantowa   Quantenmechanik 
teoria kwantów    Quantentheorie 
stan kwantowy    Quantenzustand 
 
energia kwantów   Quantenenergie 
wydajność kwantowa   Quantenausbeute, Quantenertrag 
kwant świetlny, foton   Lichtquant 
 
 
 
6292  Elementarteilchen     6292 
 
cząstka elementarna   Elementarteilchen 
neutrino / mezon   Neutrino / Meson 
fermiony / bozony   Fermionen / Bosonen 
leptony / kwarki   Leptonen / Quarks 
elektron / mion / taon   Elektron / Myon / Tauon 
bariony     Baryonen 
 
 
 
  



6300  Chemie, Pharmazie     6300 
 
6310  Grundbegriffe      6310 
 
6312  Teilgebiete der Chemie     6312 
  
chemia nieorganiczna   anorganische Chemie 
chemia organiczna   organische Chemie 
chemia ogólna    allgemeine Chemie 
chemia fizyczna    physikalische Chemie 
 
chemia fizyczna    physikalische Chemie 
chemia techniczna   chemische Technologie 
chemia analityczna   analytische Chemie 
biochemia    Biochemie 
 
6314  Einteilung von Stoffen     6314 
 
pierwiastek    chemisches Element 
związek chemiczny   chemische Verbindung 
 
metale / niemetale   Metalle / Nichtmetalle 
półmetale    Halbmetalle 
kwas / zasada    Säure / Base 
sól     Salz 
 
6316  Symbole, Formeln     6316 
 
symbol chemiczny    chemisches Symbol 
wzór chemiczny   chemische Formel 
wzór elektronowy   Elektronenformel 
wzór cząsteczkowy   Molekularformel 
 
równanie reakcji   Reaktionsgleichung 
równanie dysocjacji   Dissoziationsgleichung 
  



6320  Bau von Stoffen     6320 
 
6322  Bausteine von Stoffen     6322 
 
atom / model atomowa   Atom / Atommodell 
jądro atomowe    Atomkern 
powłoka elektronowa atomu   Atomhülle 
proton / neutron   Proton / Neutron 
 
elektron / powłoka elektronowa  Elektron / Elektronenschale 
liczba protonów / liczba neutronowa Protonenanzahl / Neutronenanzahl 
liczba masowa / liczba atomowa Massenzahl / Ordnungszahl 
liczba porządkowa / liczba elektronowy    Kernladungszahl / Elektronenanzahl 
 
elektron zewnętrzny    Außenelektron 
powłoka elektronowa   Außenschale 
izotop / nuklid    Isotop / Nuklid 
jon / kation / anion   Ion / Kation / Anion 
 
cząsteczka / makrocząsteczka  Molekül / Makromolekül 
dipol     Dipol 
sieć atomowa    Atomgitter 
sieć krystaliczna jonowa / sieć metalowa      Ionengitter / Metallgitter 
 
6324  System der chemischen Elemente   6324 
 
prawa okresowość   Gesetz der Periodizität 
układ okresowy pierwiastków  Periodensystem der Elemente 
okres /  grupa główna   Periode / Hauptgruppe 
 
6326  Chemische Bindungen     6326 
 
wiązanie atomowe   Atombindung 
wiązanie jonowe   Ionenbeziehung 
wiązanie metalowe   Metallbindung 
 



6328  Wertigkeit      6328 
 
wartościowość stechiometriczny stöchiometrische Wertigkeit 
liczba oksydacji    Oxydationszahl 
ładunek jonowy / wartościowość Ionenladung / Wertigkeit 
 
jednowartościowy, -a, -e  einwertig 
dwuwartościowy, -a, -e   zweiwertig 
trójwartościowy, -a, -e   dreiwertig 
czterowartościowy, -a, -e  vierwertig 
 
 
6330  Chemische Reaktionen     6330 
6331  Grundlagen chemischer Reaktionen   6331 
 
materiał wyjściowy    Ausgangsstoffe 
wyroby reakcyjne   Reaktionsprodukte 
reakcja chemiczna   chemische Reaktion 
energia aktywacji   Aktivierungsenergie 
 
ciepło reakcji    Reaktionswärme 
warunek reakcji   Reaktionsbedingungen 
parametr stanu    Zustandsgrößen 
 
 
6334  Arten chemischer Reaktionen    6334 
 
reakcja endotermiczna   endotherme Reaktion 
reakcja egzotermiczna   exotherme Reaktion 
reakcja redoksa, reakcja oksydacyjno-redukcyjna Redoxreaktion 
redukcja / oksydacja   Reduktion / Oxydation 
 
środek utleniający   Oxydationsmittel  
środek redukający   Reduktionsmittel  
zobojętnianie / reakcja strąceniowa Neutralisation / Fällungsreaktion 
podstawienie / przyłączenie  Substitution / Addition  



6337  Verlauf chemischer Reaktionen   6337 
 
szybkość reakcji   Reaktionsgeschwindigkeit 
reakcja odwracalna   umkehrbare Reaktion 
równowaga chemiczna   chemisches Gleichgewicht 
 
kataliza / katalizator   Katalyse / Katalysator 
dysocjacja    Dissoziation  
reguła van't Hoffa  Reaktionsgeschwindigkeits-Temperatur-Regel 
 
 
6340  Größen und Maßeinheiten der Chemie   6340 
 
masa atomowa bezwzględna  absolute Atommasse  
masa atomowa względna  relative Atommasse 
masa cząsteczkowa względna  relative Molekülmasse  
masa gramocząsteczka   molare Masse 
 
objętość molarna   molares Volumen 
prawo Avogadra   Satz von Avogadro 
liczba Avogadra  / stała Avogadro Avogadro-Zahl / Avogadro-Konstante 
 
 
 
6350  Chemische Elemente und anorganische Verbindungen 6350 
 
6351  Alkalimetalle und Verbindungen   6351 
 
sód / potas    Natrium / Kalium 
wodorotlenek sodowy / ług sodowy Natriumhydroxid / Natronlauge 
wodorotlenek potasowy / ług potasowy       Kaliumhydroxid / Kalilauge 
 
węglan sodowy / soda   Natriumcarbonat / Soda 
siarczan sodowy / sól glauberska Natriumsulfat / Glaubersalz 
chlorek sodowy    Natriumchlorid 
  



6352  Erdalkalimetalle und Verbindungen   6352 
 
magnez / wapń    Magnesium / Calcium 
siarczan magnezowy / sól gorzka Magnesiumsulfat / Bittersalz 
siarczan wapniowy / gips  Calciumsulfat / Gips 
 
węglan wapniowy / kreda / wapno Calciumcarbonat / Kreide / Kalk 
wodorotlenek wapniowy / wapno gaszone     Calciumhydroxid / Löschkalk 
tlenek wapniowy / wapno palone Calciumoxid / Branntkalk 
chlorek wapniowy / fluorek wapniowy Calciumchlorid / Calciumfluorid 
 
6353  Elemente und Verbindungen der Borgruppe  6353 
 
bor / glin    Bor / Aluminium 
kwas borowy / tlenek glinowy  Borsäure / Aluminiumoxid 
glina     Tonerde 
 
6354  Elemente und Verbindungen der Kohlenstoffgruppe 6354 
 
węgiel / krzem    Kohlenstoff / Silizium 
cyna / ołow    Zinn / Blei 
dwutlenek węgla / tlenek węgla Kohlendioxid / Kohlenmonoxid 
 
kwas węglowy / węglan   Kohlensäure / ...-karbonat 
dwutlenek krzemu / kwas krzemowy Siliziumdioxid / Kieselsäure 
krzemian    ...-silikat 
 
6355  Elemente und Verbindungen der Stickstoffgruppe 6355 
 
azotowce    Stickstoff-Phosphor-Gruppe 
azot / fosfor    Stickstoff / Phosphor 
kwas azotowy / azotan   Salpetersäure / ...-nitrat 
 
kwas fosforowy / fosforan  Phosphorsäure / ...-phosphat 
kwas cyjanowy / kwas pruski  Zyansäure / Blausäure 
cyjanowodorowy / cyjanek  Zyanwasserstoff / ...-zyanid 



6356  Chalkogene und Verbindungen    6356 
 
tlen / siarka    Sauerstoff / Schwefel 
tlenek / nadtlenek   ...-oxid / ...-peroxid 
kwas siarkowy / siarczan  Schwefelsäure / ...-sulfat 
siarkowodór / siarczek   Schwefelwasserstoff / ...-sulfid 
dwutlenek siarki / siarczyn  Schwefeldioxid / ...-sulfit 
 
6357  Halogene und Verbindungen    6357 
 
fluor / chlor    Fluor / Chlor 
brom / jod    Brom / Iod 
fluorowodorowy / kwas fluorowodorowy       Fluorwasserstoff / Flusssäure 
 
fluorek / chlorek   ...-fluorid / ...-chlorid 
kwas bromowodorowy / bromek Bromwasserstoffsäure / ...-bromid 
chlorowodór / kwas solny  Chlorwasserstoff / Salzsäure 
kwas bromowy / bromian  Bromsäure / ...-bromat 
 
 
6358  Edelgase      6358 
 
gazy szlachetne    Edelgase  
hel / neon / argon   Helium / Neon / Argon 
krypton / ksenon / radon  Krypton / Xenon / Radon 
 
 
6359  Wichtige Nebengruppenelemente   6359 
 
chrom / chromian / dwuchromian Chrom / ...-chromat / ...-dichromat 
żelazo / żelazawy / żelazowy  Eisen / Eisen(II)-... / Eisen(III)-... 
złoto     Gold 
 
kadm     Kadmium 
kobalt     Kobalt 
miedź / miedziawy / miedziowy  Kupfer / Kupfer(I)-... / Kupfer(II)-... 



nikiel     Nickel 
platyna     Platin 
rtęć     Quecksilber 
 
srebro     Silber 
cynk     Zink 
 
aktynowce    Aktinide 
uran     Uran 
 
 
6360  Organische Verbindungen    6360 
6361  Grundbegriffe der organischen Chemie  6361 
 
związek  łańcuchowy   kettenförmige Verbindung 
związek pierścieniowy   ringförmige Verbindung 
związek  alifatyczny   aliphatische Verbindung 
 
związek cykliczny   zyklische Verbindung 
związek nasycony / ~ nienasycony gesättigte / ungesättigte Verbindung 
szereg homologiczny   homologe Reihe 
łańcuch węglowy   Kohlenstoffkette 
 
 
6362  Namen organischer Verbindungen   6362 
 
funkcyjna grupa   funktionelle Gruppe 
 
 
6363  Kohlenwasserstoffe     6363 
 
węglowodór    Kohlenwasserstoff 
alkany / alkeny / alkiny   Alkane / Alkene / Alkine 
parafiny / olefiny / acetyleny  Paraffine / Olefine / Azetylene 
cykloalkany / nafteny   Zykloalkane / Naphthene 
 



6364  Halogenderivate     6364 
 
chloroform, trójchlorometan  Chloroform, Trichlormethan 
chlorek winylu    Vinylchlorid 
czterochlorek węgla   Tetrachlorkohlenstoff 
 
 
 
6365  Alkohole, Phenole     6365 
 
metanol / etanol   Methanol / Ethanol 
glikol etylenowy / gliceryna  Ethylenglycol / Glycerin 
fenol, hydroksybenzen   Phenol, Hydroxybenzen 
 
 
 
6366  Aldehyde      6366 
 
formaldehyd / metanal   Formaldehyd / Methanal 
acetaldehyd / etanal   Acetaldehyd / Ethanal 
 
 
 
6367  Carbonsäuren      6367 
 
kwas karboksylowy   Carbonsäure, Karbonsäure 
kwas mrówkowy / kwas octowy Ameisensäure / Essigsäure 
kwas mlekowy / kwas cytrynowy Milchsäure / Zitronensäure 
kwas winowy / kwas foliowy  Weinsäure / Folsäure 
kwas szczawiowy   Oxalsäure 
 
kwas moczowy / kwas askorbinowy Harnsäure / Ascorbinsäure 
kwas oleinowy / kwas pantotenowy Ölsäure / Pantothensäure 
kwas aminooctowy, glikokol  Glykokoll, Aminoethansäure 
kwas α-aminopropionowy, alanina Alanin, alpha-Aminopropansäure 
 



6368  Fette, Kohlenhydrate, Eiweiße    6368 
 
tłuszcze     Fette 
monosacharydy / dwusacharydy      Monosaccharide / Disaccharide 
polisacharydy / węglowodany  Polysaccharide / Kohlenhydrate 
glukoza  / cukier gronowy  Glukose / Traubenzucker 
 
laktoza / cukier mlekowy  Lactose / Milchzucker 
sacharoza / cukier trzcinowy  Saccharose / Rohrzucker 
skrobia / celuloza   Stärke / Zellulose 
proteiny / proteidy   Proteine / Proteide 
 
6370  Chemisches Labor     6370 
 
laboratorium chemiczny  chemisches Laboratorium 
urządzenie laboratorium  Laboratoriumseinrichtung 
stół laboratoryjny   Labortisch 
wyciąg     Abzug 
 
6371  Laborgeräte      6371 
 
łapka do probówek / łopatka  Reagenzglashalter / Spatellöffel 
szczypce do tygli / łyżka spalania Tiegelzange / Verbrennungslöffel 
siatka druciana    Drahtnetz 
palnik gazowy / palnik spirytusowy Gasbrenner / Spiritusbrenner 
 
trójnóg     Dreifuß 
statyw     Stativ 
korek     Stopfen  
kroplomierz    Tropfer 
   
probówka / u-rurka   Reagenzglas / U-Rohr 
zlewka / kolba Erlenmeyera  Becherglas / Erlenmeyerkolben 
kolba kulista / kolba płaskodenna Rundkolben / Stehkolben 
wanna pneumatyczna   pneumatische Wanne 
 



cylinder miarowy / odbieralnik  Meßzylinder / Auffanggefäß 
tryskawka / płuczka laboratoryjna  Spritzflasche / Gaswaschflasche 
aparat Kippa    Kippscher Gasentwickler 
pipeta pełna / pręt szklany  Vollpipette / Glasstab 
 
lejek / wkraplacz   Trichter / Tropftrichter 
moździerz / parownica   Reibschale / Abdampfschale 
tygiel porcelanowy / nucza  Porzellantiegel / Filtriernutsche 
płyta kroplowa    Tüpfelplatte 
 
6373  Regeln und Abläufe im Labor    6373 
 
 
 
 
6375  Arbeitsmethoden, Apparaturen   6375 
 
odparowywać (-owuję, -owujesz, -owuje) eindampfen (ich, du, er) 
filtrować (-owuję, -owujesz, -owuje) filtrieren (ich, du, er) 
destylować (-owuję, -owujesz, -owuje) destillieren (ich, du, er) 
krystalizować (-owuję, -owujesz, -owuje) kristallisieren (ich, du, er) 
 
oczyszczać (-czam, -czasz, -cza, -czamy) reinigen (ich, du, er, wir) 
schnąć (-nę, -niesz, -nie, -niemy) trocknen (ich, du, er, wir) 
wychwytywać (-tuję, -tujesz, -tuje) auffangen (ich, du, er) 
wytwornica gazowa   Gasentwicklung 
 
 
 
6377  Analyse, Nachweisreaktionen    6377 
 
reakcja strącania   Fällungsreaktion 
zmiana barwy    Farbreaktion, Farbumschlag 
wartość pH    pH-Wert 
reakcja wykrywania   Nachweisreaktion 
 



6380  Chemieindustrie, Technologie, Produktion  6380 
 
przemysł chemiczny   Chemieindustrie 
przedsiębiorstwo branży chemicznej Chemieunternehmen 
 
chemik / chemiczka   Chemiker / Chemikerin 
laboarant chemiczny   Chemielaborant 
laborantka chemiczna   Chemielaborantin 
 
 
6381  Rohstoffe      6381 
 
anhydryt / węgiel   Anhydrit / Kohle 
węgiel brunatny / węgiel kamienny Braunkohle / Steinkohle 
gaz ziemny / ropa naftowa  Erdgas / Erdöl 
sole potasowe / kamień wapienny Kalisalze / Kalkstein 
sól kamienna    Steinsalz 
 
 
6382  Industrieprodukte     6382 
 
soda / soda żrąca   Soda / Ätznatron 
siarka / kwas siarkowy   Schwefel / Schwefelsäure 
chlor / amoniak    Chlor / Ammoniak 
wapno palone / wodór   Branntkalk / Wasserstoff 
 
surówka / stal    Roheisen / Stahl 
alkohol etylowy / kwas octowy  Ethylalkohol / Essigsäure 
benzen / karbamid   Benzol / Harnstoff 
polietylen / poliamid   Polyethylen / Polyamid 
guma / paliwo silnikowe  Gummi / Kraftstoff 
 
6390  Pharmazie      6390 
 
farmakopea / roślina lecznicza  Arzneibuch / Arzneipflanze 
  



6400  Biologie      6400 
 
botanika / zoologia   Botanik / Zoologie 
mikrobiologia / ekologia  Mikrobiologie / Ökologie 
paleontologia /  taksonomia  Paläontologie / Taxonomie 
anatomia / histologia   Anatomie / Histologie 
 
cytologia / genetyka   Zytologie / Genetik 
fizjologia / morfologia   Physiologie / Morphologie 
etologia / bionika   Ethologie / Bionik 
biochemia / biofizyka   Biochemie / Biophysik 
 
 
6410  Grundbegriffe der Biologie    6410 
 
organizm    Organismus 
życie / ewolucja   Leben / Evolution 
 
 
6420  Einteilung der Organismen    6420 
 
rośliny / zwierzęta   Pflanzen / Tiere 
wirusy     Viren 
pojedyncza komórka   Einzeller 
wielokrotna komórka   Mehrzeller 
 
 
6425  Wichtige Gruppen von Organismen   6425 
 
wirusy / bakterie   Viren / Bakterien 
algi / grzybi    Algen / Pilze 
mechy / paproci   Moos / Farn 
rośliny nasienie    Samenpflanzen 
 
meduzy / koraly   Quallen / Korallen 
robaki / pająki    Würmer / Spinnen 
raki / owady    Krebse / Insekten 
ślimaki / małże    Schnecken / Muscheln 



ryby / płazy    Fische / Lurche 
gady / ptaki    Kriechtiere / Vögel 
ssaki     Säugetiere 
 
 
6440  Organsysteme (Tiere)     6440 
 
układy narządów   Körpersysteme 
układ hormonalny   Hormonsystem, endokrines System 
układ krążenia    Herz- und Blutkreislaufsystem 
 
układ limfatyczny   Lymphsystem 
układ moczowy    Harnsystem 
układ nerwowy    Nervensystem 
 
układ oddechowy   Atmungssystem 
układ pokarmowy   Verdauungssystem 
układ rozrodczy    Fortpflanzungssystem 
 
 
6445  Organsysteme (Pflanze)    6445 
 
układ umocnienia   Festigungssystem 
układ metabolizmowy   Stoffwechselsystem 
układ rozrodczy    Fortpflanzungssystem 
 
 
6450  Chemischer Aufbau der Lebewesen   6450 
 
tłuszcze / białko   Fette / Eiweiß 
węglowodany / woda   Kohlenhydrate / Wasser 
witaminy / enzymy   Vitamine / Enzyme 
mikroelementy        Spurenelemente 
 
substancja mineralna    Mineralstoff 
substancja organiczna   organischer Stoff 
substancja nieorganiczna  anorganischer Stoff 
 



6460  Stoffwechsel, Energiehaushalt    6460 
 
asymilacja / dysymilacja  Assimilation / Dissimilation 
fotosynteza    Photosynthese, Fotosynthese 
chemosynteza    Chemosynthese 
 
 
6470  Reizbarkeit, Bewegung     6470 
 
bodziec / pobudliwość   Reiz / Reizbarkeit 
wzburzenie / reakcja   Erregung / Reaktion 
refleks / ruch    Reflex / Bewegung 
 
 
6480  Fortpflanzung, Wachstum    6480 
 
podział komórki   Zellteilung 
zarodniki      Sporen  
 
zapłodnienie / zapylenie  Befruchtung (Mensch, Tier) / (Pflanze) 
metamorfoza    Metamorphose 
wzrost     Wachstum 
 
 
6490  Vererbung      6490 
 
dziedziczność    Vererbung 
informacja genetyczna   Erbinformation 
kwas nukleinowy / chromosom  Nukleinsäure / Chromosom 
kod genetyczny    genetischer Code 
 
mitoza / mejoza   Mitose / Meiose 
mutacja    Mutation 
pierwsze prawo Mendla  erstes Mendelsches Gesetz 
drugie prawo Mendla   zweites Mendelsches Gesetz   



6500  Astronomie      6500 
 
przestrzeń kosmiczna   Weltraum 
astronomia    Astronomie 
astrometria / astronomia pozycyjna Astrometrie / Positionsastronomie 
 
6502  Astronomische Maßeinheiten    6502 
 
rok świetlny / parsek   Lichtjahr (ly) / Parsec (pc) 
jednostka astronomiczna (j.a.)  astronomische Einheit (AE) 
sekunda kątowa   Winkelsekunde 
 
 
6504  Himmelsmechanik     6504 
 
mechanika nieba   Himmelsmechanik 
powszechne ciążenie   Massenanziehung 
orbita     Umlaufbahn 
 
zagadnienie dwóch ciał   Zweikörperproblem 
zagadnienie trzech ciał   Dreikörperproblem 
zagadnienie wielu ciał   Mehrkörperproblem 
 
obliczenie efemerydowe  Ephemeridenrechnung 
półoś mała / półoś wielka  kleiner Halbmesser / großer Halbm. 
      (einer Ellipsenbahn) 
prawa Keplera    Keplersches Gesetz 
 
6505  Äquatorialsystem     6505 
 
układ równikowy   Äquatorialsystem 
równik niebieski   Himmelsäquator 
 
rektascencja    Rektaszension 
deklinacja    Deklination 
wysokość podczas kulminacji  Meridianhöhe 



6506  Horizontalsystem     6506 
 
układ horyzontalny współrzednych Horizontalsystem 
strona świata    Himmelsrichtung 
 
zenit / nadir    Zenit / Nadir 
azymut     Azimut 
odległość zenitalna   Zenitdistanz 
 
6507  Ekliptikalsystem     6507 
 
ekliptyka    Ekliptik 
układ współrzędnych ekliptycznych Ekliptikalsystem 
 
6510  Planetensystem     6510 
 
6512  Himmelskörper Erde     6512 
 
6514  Erdmond      6514 
 
nów księżyca / pełnia księżyca   Neumond / Vollmond 
Księżyc / księżyc    Erdmond / Mond 
odmiana Księżyca / zaćmienie Księżyca         Mondphasen / Mondfinsterniss 
 
sierp Księżyca     Mondsichel 
powierzchnia Księżyca / krater księżycowy Mondoberfläche / Krater 
morze księżycowe    Mondmeer, Mare 
 
 
6516  Planeten      6516 
 
planeta     Planet 
Merkury / Wenus   Merkur / Venus 
 
Ziemia / Mars    Erde / Mars 
Jowisz / Saturn    Jupiter / Saturn 
Uran / Neptun    Uranus / Neptun 



6518  Kleinkörper des Planetensystems   6518 
 
planety karłowatie / planetoida  Zwergplaneten / Planetoiden 
asteroida / kometa   Asteroid / Komet 
warkocz / meteoryt   Schweif / Meteorit 
 
 
6520  Astrophysik, Stellarastronomie    6520 
 
astrofizyka    Astrophysik 
 
 
 
 
6522  Sonne       6522 
 
Słońce / gwiazda   Sonne / Stern 
Układ Słoneczny   Sonnensystem 
Zaćmienie Słońca   Sonnenfinsternis 
 
Plamy Słoneczne   Sonnenflecken 
Aktywność Słoneczna   Sonnenaktivität 
protuberancja    Protuberanz 
Erupcja Słoneczna   Sonneneruption 
 
 
6524  Sterne (Zustandsgrößen)    6524 
 
gwiazdozbiór    Sternbild 
jasność / klasa jasności   Leuchtkraft / Leuchtkraftklasse 
paralaksa    Parallaxe 
klasa widmowa    Spektralklasse 
 
absolutna wielkość (gwiazdowa) absolute Helligkeit 
obserwowana wielkość (gwiazdowa)  scheinbare Helligkeit 
temperatura powierzchniowa  Oberflächentemperatur 
diagram Hertzsprunga-Russella  Hertzsprung-Russell-Diagramm 



6525  Sterntypen      6525 
 
błękitne olbrzymy   Blaue Riesen 
czerwone olbrzymy   Rote Riesen 
hiperolbrzymy / podolbrzymy  Überriesen / Unterriesen 
 
jasne olbrzymy    Helle Riesen 
karły / podkarły    Zwerge / Unterzwerge 
białe / czerwone / brązowe karły Weiße / Rote / Braune Zwerge 
 
 
 
6527  Sternbilder der Ekliptik (Tierkreiszeichen)  6527 
 
Wodnik / Baran    Wassermann / Widder 
Koziorożec / Rak   Steinbock / Krebs 
Bliźnięta / Lew    Zwillinge / Löwe 
 
Waga / Ryby    Waage / Fische 
Skorpion (Niedźwiadek) / Strzelec Skorpion / Schütze 
Byk / Panna    Stier / Jungfrau 
 
 
 
 
6530  Milchstraßensystem, extragalaktische Systeme 6530 
 
Droga Mleczna    Milchstraße 
galaktyka / mgławica   Galaxie / Nebelfleck 
gwiazda nowa / supernowa  Nova / Supernova 
 
chmura międzygwiezdna  interstellare Wolken 
materia międzygwiazdowa  interstellare Materie 
 
kwazar     Quasar 
czarna dziura    schwarzes Loch 
gwiazda neutronowa   Neutronenstern 
  



6550  Mathematik      6550 
6551  Grundbegriffe der Mathematik    6551 
 
dodawanie / dodawać   Addition / addieren 
odejmowanie / odejmować  Subtraktion / subtrahieren 
mnożenie / mnożyć   Multiplikation / multiplizieren 
dzielenie / dzielić   Division / dividieren 
 
potęga / potęgować   Potenz / potenzieren 
logarytm / logarytmować  Logarithmus / logarithmieren 
 
 
6555  Zahlenbereiche      6555 
 
liczba parzysta / liczba nieparzysta gerade Zahl / ungerade Zahl 
liczba ułamkowa   gebrochene Zahl 
liczba wymierna   rationale Zahl 
liczba rzeczywista   reelle Zahl 
 
ułamek zwykły    gemeiner Bruch 
ułamki o tym samym mianowniku gleichnamige Brüche 
ułamek dziesiętny   Dezimalbruch 
ułamek dziesiętny nieskończony unendlicher Dezimalbruch 
 
 
6560  Gleichungen, Ungleichungen    6560 
 
równanie / nierównanie  Gleichung / Ungleichung 
proporcja    Proportion 
odwrotna proporcionalność  umgekehrte Proportionalität 
rachunek procentowy   Prozentrechnung 
 
rachunek odsetkowy   Zinsrechnung 
stopa odsetka / stopa procentowa Zinssatz / Prozentsatz 
odsetka / odsetka składane  Zinsen / Zinseszinsen  
równanie kwadratowe   quadratische Gleichung 
 



6570  Funktionen      6570 
 
funkcja     Funktion 
funkcja liniowa    lineare Funktion 
funkcja kwadratowa   quadratische Funktion 
funkcja potęgowa   Potenzfunktion 
 
funkcja wykładnicza   Exponentialfunktion 
funkcja logarytmiczna   Logarithmusfunktion 
funkcja trygonometryczna  Winkelfunktion, trigonometr. Funkt. 
funkcja kołowa    Kreisbogenfunktion 
 
 
6580  Planimetrie, Flächen     6580 
 
6582  Strecken, Winkel     6582 
 
wiązka prostych   Strahlenbündel 
 
kąt prosty / kąt rozwarty  rechter Winkel / stumpfer Winkel 
kąt ostry / kąt półpełny   spitzer Winkel / gestreckter Winkel 
kąt bryłowy    Raumwinkel 
 
 
6583  Dreiecke      6583 
 
trójkąt równoramienny   gleichschenkliges Dreieck 
trójkąt równoboczny   gleichseitiges Dreieck 
 
 
 
6584  Vierecke, Vielecke     6584 
 
kwadrat / prostokąt   Quadrat / Rechteck 
równoległobok    Parallelogramm 
pięciokąt / sześciokąt   Fünfeck / Sechseck 
ośmiokąt    Achteck 
 



6585  Kreise       6585 
 
koło / półkole    Kreis / Halbkreis 
odcinek koła     Kreissegment / Kreissektor 
elipsa     Ellipse 
 
 
 
6586  Strahlensatz, Höhensatz, Satz des Pythagoras  6586 
 
twierdzenie Pitagorasa   Lehrsatz des Pythagoras  
 
 
 
6587  Fächenberechnung     6587 
 
pole, pole powierzchni   Flächeninhalt 
obwód     Umfang 
 
 
 
6590  Stereometrie, Körper     6590 
 
objętość    Volumen 
powierzchnia    Oberfläche 
 
sześcian / prostopadłościan  Würfel / Quader 
ostrosłup    Pyramide 
stożek (kołowy)    (Kreis-) Kegel 
walec     Zylinder  



6600  Erde, Klima, Landschaften, Umwelt   6600 
 
6610  Erde       6610 
 
Ziemia     Erde (als Planet) 
biegun     Pol 
biegun północny   Nordpol 
 
ląd / kontynent    Land / Kontinent 
ocean / morze    Ozean / Meer 
wyspa / półwysep   Insel / Halbinsel 
 
atmosfera / skorupa ziemska  Atmosphäre / Erdkruste 
płaszcz ziemski    Erdmantel 
jądro zewnętrzne   äußerer Kern 
jądro wewnętrzne   innerer Kern 
 
półkula północna   nördliche Halbkugel 
półkula południowa   südliche Halbkugel 
równik     Äquator 
 
długość geograficzna    geografische Länge 
szerokość geograficzna    geografische Breite 
stopień szerokości   Breitengrad 
stopień długości   Längengrad 
 
  



6620  Landschaft      6620 
 
krajobraz    Landschaft 
góra / skały    Berg / Felsen 
wzgórze / jaskinia   Hügel / Höhle 
wąwóz / dolina    Schlucht / Tal 
 
równina / łąka    Ebene / Wiese 
bagno / las    Sumpf / Wald 
las deszczowy / pustynia  Regenwald / Wüste 
 
strumień / jezioro   Bach / See 
rzeka / wodospad   Fluss / Wasserfall 
wybrzeże / klif    Küste / Klippe 
 
 
 
 
 
6630  Wetter       6630 
 
pogoda     Wetter 
wiatr / wietrzny   Wind / windig 
słońce / słoneczny   Sonne / sonnig 
chmura / pochmurny   Wolke / wolkig 
 
deszcz / przelotny deszcz  Regen / Schauer 
burza / błyskawica   Gewitter / Blitz 
grzmot     Donner 
mgła / tęcza    Nebel / Regenbogen 
 
mróz / śnieg    Frost / Schnee 
szron / lód    Reif, Raureif / Eis 
śnieg z deszczem   Schneeregen 
 
  



6700  Tiere       6700 
 
6710  Wirbellose, Insekten     6710 
 
biedronka    Marienkäfer 
chrząszcz / karaluch   Käfer / Schabe  
gąsienica / ćma / motyl   Raupe / Nachtfalter / Schmetterling 
mrówka / termit   Ameise / Termite 
 
pszczoła / osa    Biene / Wespe 
świerszcz / konik polny   Grille / Heuschrecke 
ważka / mucha / komar   Libelle / Fliege / Mücke 
skorpion / kolec jadowy / pająk  Skorpion / Stachel / Spinne 
ślimak nagi / ślimak / robak  Nacktschnecke / Schnecke / Wurm 
 
 
6730  Fische       6730 
 
węgorz / karp    Aal / Karpfen 
złota rybka / karp koi   Goldfisch / Koikarpfen 
miecznik / konik morski   Schwertfisch / Seepferdchen 
rekin     Haifisch 
 
 
6740  Amphibien      6740 
 
kijanka / ropucha   Kaulquappe / Kröte 
żaba     Frosch 
salamandra    Salamander 
 
 
6750  Reptilien      6750 
 
aligator / iguana   Alligator / Leguan 
krokodyl    Krokodil 
jaszczurka    Eidechse 
żółw wodny / żółw lądowy  Wasserschildkröte / Schildkröte 
wąż     Schlange 



6760  Vögel       6760 
 
kanarek    Kanarienvogel 
koliber / jaskółka   Kolibri / Schwalbe 
wróbel / wrona    Spatz / Krähe 
gołąb / sowa    Taube / Eule 
dzięcioł / sokół    Specht / Falke 
mewa     Möwe 
 
orzeł     Adler 
pelikan / flaming / bocian  Pelikan / Flamingo / Storch 
żuraw / pingwin / struś   Kranich / Pinguin / Strauß 
gęś / łabędź    Gans / Schwan 
paw / bażant    Pfau / Fasan 
kakadu / papuga   Kakadu / Papagei 
 
 
6770  Säugetiere      6770 
 
jeleń / zebra / żyrafa   Hirsch / Zebra / Giraffe 
wielbłąd / słoń    Dromedar / Elefant 
hipopotam / nosorożec   Flusspferd / Nashorn 
tygrys / lew    Tiger / Löwe 
małpa / goryl / koala   Affe / Gorilla / Koalabär 
 
kangur      Känguru 
niedźwiedź / niedźwiedź polarny Bär / Eisbär 
lew morski / mors    Seelöwe / Walross 
wieloryb / delfin   Wal / Delfin 
foka     Robbe 
lis / wilk    Fuchs / Wolf 
 
pies / szczenię    Hund / Welpe 
kot / kociak    Katze / Kätzchen 
wiewiórka / szop pracz   Eichhörnchen / Waschbär 
królik / chomik    Kaninchen / Hamster 
mysz / szczur    Maus / Ratte 
jeż     Igel  



6800  Pflanzen      6800 
 
rośliny / roślina kwitnąca  Pflanzen / blühende Pflanze 
drzewo     Baum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6820  Bäume       6820 
6821  Teile von Bäumen     6821 
 
gałąż / kora    Ast / Rinde 
korzeń / pień    Wurzel / Stamm 
liść / gałążka    Blatt / Zweig 
 
 
6824  Baumsorten      6824 
 
dąb / wierzba    Eiche / Weide 
topola / buk    Pappel / Buche 
brzoza / sosna    Birke / Kiefer 
 
lipa / wiąz    Linde / Ulme 
modrzew / klon    Lärche / Ahorn 
 
eukaliptus / cedr   Eukalyptus / Zeder 
palma     Palme 
 
 
  



6830  Blühende Pflanzen     6830 
6831  Teile blühender Pflanzen    6831 
 
ogonek liściowey / łodyga  Stängel / Stiel 
pąk / kwiat    Knospe / Blüte 
kielich / płatek    Kelch / Blütenblatt 
pręcik     Staubgefäß 
 
 
6832  Blühende Pflanzen     6832 
 
stokrotka / mlecz   Gänseblümchen / Löwenzahn 
mak / naparstnica   Klatschmohn / Fingerhut 
słonecznik / koniczyna   Sonnenblume / Klee 
łubiny / wrzos    Lupinen / Heidekraut 
 
 
 
 
  



6900  Gestein, Mineralien     6900 
 
skały     Gestein 
magmowe skały   Eruptivgestein 
osadowe skały    Sedimentgestein 
 
metamorficzne skały   Metamorphgestein 
kamienie szlachetne   Schmucksteine 
minerały    Mineralien 
 
 
 
6910  Eruptivgesteine     6910 
 
granit / bazalt    Granit / Basalt 
pumeks     Bimsstein 
obsydian    Obsidian 
 
 
 
6920  Sedimentgestein     6920 
 
kreda / wapień    Kreide / Kalkstein 
piaskowiec    Sandstein 
krzemień    Feuerstein 
węgiel     Kohle 
 
 
 
6930  Metamorphgestein     6930 
 
łupek drobnoziarnisty   Schiefer 
łupek krystaliczny   Glimmerschiefer 
gnejs     Gneis 
marmur    Marmor 
 
 
 



6960  Schmucksteine      6960 
 
akwamaryn / ametyst   Aquamarin / Amethyst 
diament    Diamant 
granat / jadeit    Granat / Jade 
 
kamień księżycowy   Mondstein 
opal / rubin    Opal / Rubin 
szafir / szmaragd   Saphir / Smaragd 
topaz / turmalin   Topas / Turmalin 
 
 
 
 
6980   Mineralien      6980 
 
agat / hematyt    Achat /  Hämatit 
grafit     Graphit 
 
kalcyt /  kwarc    Kalzit, Kalkspat / Quarz 
mika / malachit    Glimmer / Malachit 
turkus / onyks    Türkis / Onyx  



7000 ARBEIT, GEWERBE, BERUF, LANDWIRTSCHAFT, GARTENBAU 7000 
 
7006  Zur Arbeit gehen     7006 
 
ubiegać (-am, -asz, -a, -amy) się   sich bewerben (ich, du, er, wir) 
pracować (-cuję, -cujesz, -cuje, -cujemy) arbeiten (ich, du, er, wir) 
produkować (-kuję, -kujesz, -kuje, -kujemy) herstellen (ich, du, er, wir) 
 
 
7008  Arbeitsverhältnis     7008 
 
czas pracy    Arbeitszeit 
praca w niepełnym wymiarze godzin Teilzeitarbeit 
praca na zmiany   Schichtarbeit 
 
umowa o pracę    Arbeitsvertrag 
umowa o pracę na czas nieokreślony unbefristeter Arbeitsvertrag 
umowa o pracę na czas określony befristeter Arbeitsvertrag 
 
świadectwo pracy   Arbeitszeugnis 
świadectwo zdrowia   Gesundheitszeugnis 
termin wypowiedzenia   Kündigungsfrist 
 
ubezpieczenie chorobowe  Krankenversicherung 
ubezpieczenie emerytalne  Rentenversicherung 
 
 
 
  



7010  Fragen zum Beruf     7010 
 
zawody     Berufe 
Kim pan/pani jest z zawodu?  Was sind Sie von Beruf? 
 
7020  Handwerker      7020 
 
blacharz    Klempner 
cieśla     Zimmermann 
dekarz     Dachdecker 
elektryk    Elektriker 
 
fryzjer / fryzjerka   Friseur / Friseuse 
kowal     Schmied 
krawiec     Schneider 
 
mechanik    Mechaniker 
mechanik samochodowy  Automechaniker 
monter     Monteur 
 
optyk     Optiker 
piekarz     Bäcker 
rybak     Fischer 
 
rzeźnik     Fleischer 
szewc     Schuhmacher 
szklarz     Glaser 
 
ślusarz     Schlosser 
stolarz     Tischler 
tokarz     Dreher 
  



7030  Dienstleistungsberufe     7030 
 
instruktor samochodowy  Fahrlehrer 
kąpelowy    Bademeister 
kelner / kelnerka   Kellner / Kellnerin, Serviererin 
kierowca samochodu   Kraftfahrer 
kierownik wycieczki   Reiseleiter 
kolejarz     Eisenbahner 
 
księgowy    Buchhalter 
kucharz     Koch 
listonosz    Briefzusteller 
sekretarka    Sekretärin 
sprzątaczka    Raumpflegerin 
tramwajarz    Straßenbahnfahrer 
trener     Trainer 
 
 
7040  Berufe in Wirtschaft, Handel und Recht  7040 
 
adwokat    Rechtsanwalt 
kierownik działu   Abteilungsleiter 
kierownik zakładu   Betriebsleiter 
 
księgarz    Buchhändler 
kupiec     Kaufmann 
przedstawiciel handlowy  Handelsvertreter 
sprzedawczyni    Verkäuferin 
 
 
7050  Berufe in Kunst, Bildung, Erziehung   7050 
 
aktor / aktorka    Schauspieler / Schauspielerin 
nauczyciel    Lehrer 
pisarz     Schriftsteller 
przedszkolanka    Kindergärtnerin 
student     Student 
śpiewak / śpiewaczka   Sänger / Sängerin 



7060  Berufe in Medizin, Gesundheit, Pflege   7060 
 
aptekarz    Apotheker 
lekarz     Arzt 
pielęgniarka    Krankenschwester 
 
 
7070  Berufe in Bauwesen und Architektur   7070 
 
architekt    Architekt 
murarz / brukarz   Maurer / Pflasterer 
układacz podłóg   Fußbodenleger 
 
cieśla / dekarz    Zimmermann /  Dachdecker 
betoniarz / tynkarz   Betonbauer / Putzer 
podmajstrzy / malarz   Polier / Maler 
 
 
7080  Berufe der öffentlichen Verwaltung   7080 
 
archiwariusz    Archivar 
biblotekarz    Bibliothekar 
burmistrz    Bürgermeister 
 
dyrektor    Direktor 
policjant    Polizist 
procownik    Angestellter 
 
 
7090  Sonstige Berufe     7090 
 
chłop     Bauer 
marynarz    Seemann 
 
ogrodnik    Gärtner 
redaktor    Redakteur 
robotnik    Arbeiter 
  



7100  Bauarbeiten, Baustelle, Bauwerke   7100 
 
 
budowa / plac budowy   Bau / Baustelle 
rusztowanie / drabina   Gerüst / Leiter 
betoniarka    Betonmischmaschine 
krokiew / ściana    Dachsparren / Mauer 
 
kask ochronny     Schutzhelm  
pas narzędziowy    Werkzeuggürtel  
 
kielnia / poziomnica murarska  Maurerkelle / Wasserwaage 
młot dwuręczny /oskard  Vorschlaghammer / Spitzhacke 
młot pneumatyczny   Presslufthammer 
 
budować (-duję, -dujesz, -duje, -dujemy) bauen (ich, du, er, wir) 
pracownik budowlany   Bauarbeiter 
 
cegła / drewno    Ziegelstein / Bauholz 
dachówka / blok betonowy  Dachziegel / Betonblock 
zaprawa murarska   Mörtel 
 
 
 
 
 
  



7200  Büro       7200 
 
biuro     Büro 
raport     Bericht 
notatki     Notizen 
 
 
7210  Büromitarbeiter     7210 
 
menedżer / menedżerka  Manager / Managerin 
kierownictwo firmy   Geschäftsleitung 
sekretarka    Sekretärin 
 
urzędnik biurowy   Büroangestellter  
urzędniczka biurowa   Büroangestellte  
maszynistka    Schreibkraft 
 
 
 
 
7220  Büromöbel      7220 
 
biurko     Schreibtisch 
stolik pod komputer   Computertisch 
krzesło obrotowe   Drehstuhl 
kosz na papier    Papierkorb 
szafa na akta     Aktenschrank 
 
 
 
 
 
7230  Büroausstattung     7230 
 
kopiarka    Kopierer 
telefaks     Telefaxgerät 
automatyczna sekretarka  Anrufbeantworter 
 



 
7240  Bürobedarf      7240 
 
dziurkacz    Locher 
segregator    Ordner 
przybornik na biurko   Stifthalter 
artykuł biurowy    Büroartikel 
 
spinacz     Büroklammer 
taśma klejąca    Klebeband 
etykieta    Etikett 
kalendarz    Kalender 
 
terminarz    Terminkalender 
list / list służbowy   Brief / Geschäftsbrief 
aktówka    Aktentasche  
 
 
 
 
 
 
 
 
7600  Messen, Ausstellungen     7600 
 
wystawa handlowa / targi  Handelsausstellung / Messe 
zawarcie umowy   Vertragsabschluss 
przyjęty w handlu   handelsüblich 
 
partner handlowy   Handelspartner 
partnerka handlowa   Handelspartnerin 
firma handlowa    Handelsfirma 
   
Szukam stoiska firmy ...   Ich suche den Stand der Firma ... 
Czy ma pan(i) materiały informacyjne o ...    Haben Sie Infomaterial über ... 
  



7800  Landwirtschaft, Gartenbau    7800 
 
budynek mieszkalny   Bauernhaus 
gospodarstwo rolne   Bauernhof 
rolnik     Landwirt 
 
stodoła     Scheune 
strach na wróble   Vogelscheuche 
 
7810  Gartenbau      7810 
 
ogród     Garten 
ogrodnictwo    Gartenbau 
ogrodnik    Gärtner 
 
7812  Gartentypen      7812 
 
ogród francuski    architektonischer Garten 
ogród na dachu    Dachgarten 
ogród w stylu wiejskim   Bauerngarten 
 
ogród warzywny   Gemüsegarten 
ogród wodny    Wassergarten 
ogród ziołowy    Kräutergarten 
 
ogródek skalny    Steingarten 
ogródek warzywny   Gemüsegarten 
style ogrodów    Gartentypen 
 
7815  Bodenarten      7815 
 
gleba     Boden, Erdboden 
gleba humusowa   Humuserde 
glina / gleba gliniasta   Lehm / Lehmboden 
 
kreda / gleba kredowa   Kreide / Kreideboden 
piasek / gleba piaszczysta  Sand / Sandboden 
ziemia ogrodowa   Gartenerde  



7818  Ausstattung des Gartens    7818 
 
brama / brama ogrodowa  Tor / Gartentor 
bruk     Steinterasse, Pflasterplatten 
krata ogrodowa   Gartenspalier 
kwietnik    Blumenbeet 
 
ogrodzenie / pergola   Zaun / Pergola 
pryzma kompostowa   Komposthaufen 
szklarnia    Gewächshaus 
krasnal ogrodowy   Gartenzwerg 
 
staw / szopa    Teich / Schuppen 
altanka ogrodowa   Gartenlaube   
ścieżka     Fußweg 
 
trawnik     Rasen 
wiszący kosz kwiatów   Blumenampel 
żwir     Kies 
żywopłot    Hecke 
 
 
7822  Gartenpflanzen     7822 
 
chwasty    Unkraut 
drzewo     Baum 
kwitnący krzew    Zierstrauch 
pnącze     Kletterpflanze 
 
rośliny ogrodowe   Pflanzenarten 
roślina cieniolubna   Schattenpflanze 
roślina jednoroczna / ~ dwuletnia einjährige Pflanze / zweijährige ~ 
roślina w doniczce   Topfpflanze 
 
roślina wieloletnia   mehrjährige Pflanze 
roślina wodna    Wasserpflanze 
trawa     Gras 
zioło     Kraut 



7825  Gartengeräte      7825 
 
grabie / grabie do trawy  Harke / Laubrechen 
konewka    Gießkanne 
kosiarka do trawy   Rasenmäher 
motyka     Hacke 
 
narzędzia ogrodnicze   Gartengeräte 
nożyce ogrodowe   Gartenschere 
podkaszarka    Rasentrimmer, Schneider 
rękawice ogrodnicze   Gartenhandschuhe 
 
rydel ogrodniczy   Pflanzschaufel 
sekator     Rosenschere 
spryskiwacz    Gartenspritze 
 
taczka     Schubkarre 
wąż ogrodowy    Gartenschlauch 
zraszacz    Rasensprenger 
 
 
 
7827  Tätigkeiten im Garten     7827 
 
praca w ogrodzie   Gartenarbeit 
grabić (-ię, -isz, -i, -imy)   harken (ich, du, er, wir) 
kopać (-ię, -iesz, -ie, -iemy)  graben (ich, du, er, wir) 
kosić (-szę, -sisz, -si, -simy)  mähen (ich, du, er, wir) 
 
nawozić (-żę, -zisz, -zi, -zimy)  düngen (ich, du, er, wir) 
pleć (pielę, pielesz, piele, pielemy) jäten (ich, du, er, wir) 
podlewać (-am, -asz, -a, -amy)  gießen (ich, du, er, wir) 
 
przycinać (-am, -asz, -a, -amy)  stutzen (ich, du, er, wir) 
siać (sieję, siejesz, sieje, siejemy) säen (ich, du, er, wir) 
wysadzać (-am, -asz, -a, -amy)  umpflanzen (ich, du, er, wir) 
zbierać (-am, -asz, -a, -amy)  ernten, pflücken (ich, du, er, wir) 
 



7830  Weinbau      7830 
 
winnica     Weinberg, Weingarten 
winobranie    Weinlese 
winogrono    Weintraube 
winorośli    Weinlaub 
wino musujące    Schaumwein 
 
uprawa winorośli   Weinbau, Weinanbau 
winiarz     Winzer, Winzerin 
winniczek    Weinbergschnecke 
beczka na wino    Weinfass 
 
butelka na wino   Weinflasche 
kieliszek do wina   Weinglas 
winiarnia    Weingut 
degustacja wina   Weinprobe 
krzew winny    Weinstock 
 
7850  Tierzucht       7850 
 
doić     melken 
karmić     füttern 
koryto     Trog 
pastwistko    Weide 
stado     Herde 
stajnia / zagroda     Stall / Pferch 
kurnik / chlew    Hühnerstall / Schweinestall 
 
 
7855  Vieh       7855 
 
świnia / prosię    Schwein / Ferkel 
byk / krowa / cielę   Stier / Kuh / Kalb 
owca / jagnię    Schaf / Lamm 
kogut / kura / kurczę   Hahn / Huhn / Küken 
indyk     Truthahn 
kaczka / kaczę    Ente / Entenküken 



7860  Tierzuchtbetriebe     7860 
 
gospodarstwo mleczne   Milchproduktionsbetrieb 
hodowla owiec    Schaffarm 
ferma drobiu    Hühnerfarm 
hodowla świń    Schweinefarm 
gospodarstwo rybne   Fischzuchtbetrieb 
 
 
7870  Pflanzenzucht      7870 
 
brudza     Furche 
herbicyd    Herbizid 
orać     pflügen 
pestycyd    Pestizid 
 
podlewać    bewässern 
pole     Feld 
sadzić     pflanzen 
siać     säen 
zbierać plony    ernten 
ziemia uprawna   Ackerland 
 
 
7875  Feldfrüchte      7875 
 
uprawa     Feldfrucht 
siano / bela    Heu / Ballen 
pszenica / kukurydza / jęczmień Weizen / Mais / Gerste 
rzepak / słonecznik / lucerna  Raps / Sonnenblume / Luzerne 
tytoń / len    Tabak / Flachs 
ryż / herbata / kawa   Reis / Tee / Kaffee 
 
 
7880  Pflanzenzuchtbetriebe     7880 
 
gospodarstwo uprawowe  Ackerbaubetrieb 
gospodarstwo sadownicze  Obstanbaubetrieb 



8000 POLITIK, WIRTSCHAFT       8000 
 
8010  Staat und Regierung     8010 
 
państwo / państwowy   Staat / staatlich  
władza / wolność   Macht / Freiheit 
konstytucja / ustawa zasadnicza Verfassung / Grundgesetz 
podstawowe prawa   Grundrechte 
 
podział władzy    Gewaltenteilung 
władza ustawodawcza / legislatywa Gesetzgebung / Legislative 
władza wykonawcza / egzekutywa vollziehende Gewalt / Exekutive 
władza sądownicza    Rechtsprechung, Judikative 
 
deputowany / premier   Abgeordneter / Ministerpräsident 
polytik / polytika / polityczny  Politiker / Politik / politisch 
dyplomata / dyplomacja  Diplomat / Diplomatie 
dyplomatyczny    diplomatisch 
 
republikanin / republika  Republikaner / Republik 
rząd / rządy    Regierung / das Regieren  
wybory     Wahl 
 
 
8100  Verwaltungszweige, Verwaltungsaufbau  8100 
 
administracja    Verwaltung 
urząd     Behörde, Amt 
urzędnik / urzędniczka   Beamter / Beamtin 
 
ratusz / burmistrz   Rathaus / Bürgermeister(in) 
zarząd miasta    Stadtverwaltung 
urząd skarbowy    Finanzamt 
urząd opieki społecznej   Sozialamt 
urząd do spraw porządku i bezpieczeństwa publicznego 
    Amt für Ordnung und öffentliche Sicherheit 
 



8200  Verwaltungshandlungen    8200 
 
formularz / blankiet   Formular, Vordruck 
kwestionariusz    Fragebogen 
zaświadzenie / pozwolenie  Bescheinigung / Erlaubnis 
dokument    Urkunde 
 
zezwolenie na pobyt   Aufenthaltserlaubnis 
zezwolenie na pracę   Arbeitserlaubnis 
karta wędkarska   Angelschein 
 
poświadczać (-zam, -zasz, -za, -zamy)     bescheinigen (ich, du, er, wir) 
zezwalać (-lam, -lasz, -la, -lamy) na coś      etwas genehmigen (ich, du, er, wir) 
pozwalać (-lam, -lasz, -la, -lamy) na coś     etwas erlauben (ich, du, er, wir) 
występować (-uję, -ujesz, -uje, -ujemy) o coś     etwas beantragen (ich, du, er) 
 
opłata manipulacyjna   Bearbeitungsgebühr 
opłata parkingowa   Parkgebühr 
 
 
 
8300  Rechtsprechung, Gericht    8300 
 
kancelaria prawnicza / adwokat  Anwaltsbüro / Rechtsanwalt 
porada prawna    Rechtsberatung 
wezwanie do sądu / nakaz sądowy Vorladung / Verfügung 
 
sala sądowa / sprawa sądowa  Gerichtssaal / Gerichtsverfahren 
urzędnik sądowy / wożny sądowy Protokollführer / Gerichtsdiener 
oskarżyciel    Staatsanwaltschaft 
 
oskarżony / obrona   Angeklagter / Verteidigung 
świadek / sędzia   Zeuge / Richter 
dowody / werdykt   Beweismittel / Urteil  
winny / niewinny   schuldig / nicht schuldig 
 
 
 



8400  Steuern und Finanzen     8400 
 
podatek dochodowy   Einkommensteuer 
podatek obrotowy / podatek VAT Umsatzsteuer / Mehrwertsteuer 
podatek gruntowy   Grundsteuer 
podatek dochodowy od osób prawnych     Körperschaftsteuer 
podatek od zysków kapitałowych Kapitalertragsteuer 
 
deklaracja podatkowa   Steuererklärung 
decyzja podatkowa   Steuerbescheid 
ulga podatkowa   Steuerermäßigung 
zwrot nadpłaconego podatku  Steuererstattung 
 
nieopodatkowany   steuerfrei 
kwota wolna od podatku  Steuerfreibetrag 
ustawa podatkowa / prawo podatkowe     Steuergesetz / Steuerrecht 
stawka podatkowa   Steuersatz 
 
 
 
8500  Ordnung, Sicherheit, Armee, Polizei   8500 
 
żołnierz  / policjant   Soldat / Polizist 
strażnik  / więzienie   Wachmann / Gefängnis 
bojówka    Kampfgruppe 
 
atakować (ich, du, er)   angreifen (-kuję, -kujesz, -kuje) 
aresztować (ich, du, er)   verhaften (-tuję, -tujesz, -tuje) 
blokować (ich, du, er)   absperren (-kuję, -kujesz, -kuje) 
 
terrorysta / terrorystyczny  Terrorist / terroristisch 
zamachowiec / zamach   Attentäter / Attentat   
zamieszki / bunt   Aufruhr / Rebellion 
atak / bijatyka    Angriff / Schlägerei 
 
walka / bitwa    Kampf / Schlacht 
armia / jednostka   Armee / Truppeneinheit 
broń / rozkaz    Waffe / Befehl 



8600  Wirtschaftszweige, Industriezweige, Rohstoffe  8600 
 
8610  Wirtschaftszweige     8610 
 
rolnictwo / leśnictwo   Landwirtschaft / Forstwirtschaft 
rybołówstwo / górnictwo  Fischerei / Bergbau 
gospodarka energetyczna  Energiewirtschaft 
 
gospodarka wodna   Wasserwirtschaft 
budownictwo    Bauwirtschaft 
transport publiczny   Verkehrs- und Transportwesen 
 
finanse publiczne / ubezpieczenia Finanzwesen / Versicherungswesen 
mieszkalnictwo    Wohnungswesen 
lecznictwo    Gesundheitswesen 
 
 
 
8650  Industriezweige     8650 
 
budowa maszyn   Maschinenbau 
metalurgia    Metallurgie 
budowa statków / budowa pojazdów Schiffsbau / Fahrzeugbau 
przemysł spożywczy   Lebensmittelindustrie 
 
przemysł drzewny   Holzindustrie 
przemysł chemiczny   chemische Industrie 
zaopatrzenie w wodę   Wasserversorgung 
budowa dróg    Straßenbau 
 
 
8680  Rohstoffe      8680 
 
surowa ropa naftowa   Rohöl  
ropa naftowa /  gaz ziemny  Erdöl / Erdgas 
węgiel kamienny   Steinkohle 
boksyt     Bauxit  
 



rudy miedzi / ruda manganu  Kupfererze / Manganerz 
ruda złota / rudy żelaza   Golderz / Eisenerze 
metale ziem rzadkich   Seltenerdmetalle 
diamenty    Diamanten 
 
 
8700  Unternehmensführung     8700 
 
menedżer / menedżerka  Manager / Managerin 
dyrektor zarządzający   Geschäftsführer 
dyrektor zarządzająca   Geschäftsführerin 
 
prokurent / prokurentka  Prokurist / Prokuristin 
kierownik oddziału   Abteilungsleiter 
kierowniczka oddziału   Abteilungsleiterin 
 
kierownictwo przedsięnbiorstwa Unternehmensleitung 
kierownictwo firmy   Geschäftsleitung  
przedsiębiorca    Unternehmer, Unternehmerin 
kierowanie przedsiębiorstwem  Unternehmensführung 
 
 
 
8760  Unternehmen      8760 
 
zakład     Werk  
fabryka     Fabrik  
maszyna    Maschine 
produkcja / producent   Herstellung / Hersteller, Produzent 
 
znak firmowy    Markenzeichen 
nazwa towaru    Markenname 
miejsce pracy    Arbeitsplatz 
predsiębiorstwo   Unternehmen 
 
 
 
 



8800  Wirtschaftswissenschaften    8800 
 
8810  Betriebswirtschaft     8810 
 
marketing / reklama   Marketing / Werbung 
agencja reklamowa   Werbeagentur 
burza mózgów    Brainstorming, Ideenkonferenz 
 
badanie rynku    Marktforschung 
podaż / popyt    Angebot / Nachfrage 
oferta handlowa   Verkaufsangebot 
oferta promocyjna   Sonderangebot 
 
przecena    Sonderpreis 
zysk / strata    Gewinn / Verlust 
rachunek zysków i strat   Gewinn- und Verlustrechnung 
czysty zysk    Reingewinn 
 
rozpiętość zysków   Gewinnspanne 
koszty / koszty zakładowe  Kosten / Betriebskosten 
obrót / cena netto   Umsatz / Nettopreis 
skonto / rabat    Skonto / Rabatt 
 
 
 
 
  



8840  Volkswirtschaft     8840 
 
wzrost     Wachstum 
inflacja / recesja   Inflation / Rezession 
ożywienie / boom   Aufschwung / Boom 
 
inwestycja    Investition 
inwestycja długoterminowa  langfristige Investition 
inwestycja krótkoterminowa  kurzfristige Investition 
 
koniunktura    Konjunktur 
cykl koniunkturalny   Konjunkturzyklus 
polityka kształtowania koniunktury Konjunkturpolitik 
 
 
 
 
8870  Wirtschaftsrecht     8870 
 
spółka     Gesellschaft 
spółka jawna    offene Handelsgesellschaft (oHG) 
spółka cywilna    Gesellschaft bürgerlichen Rechts 
 
spółka akcyjna (S.A.)   Aktiengesellschaft (AG) 
spółka komandytowa   Kommanditgesellschaft (KG) 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp.z.o.o.) 
            Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) 
 
bilans handlowy   Handelsbilanz 
rejestr handlowy   Handelsregister 
kodeks handlowy   Handelsgesetzbuch 
 
 
  



9000 KOMMUNIKATION, DIGITALE MEDIEN, COMPUTER  9000 
 
9010  Telefonnetze, Datennetze, Internet   9010 
 
strona internetowa   Website, Webseite 
przeglądarka    Internet-Browser 
przeglądać (-dam, -dasz, -da, -damy) browsen, surfen (ich, du, er, wir) 
 
 
 
 
9100  Nachrichten und Informationen, senden, empfangen 9100 
 
kopiować  (-uję, -ujesz, -uje, -ujemy) kopieren (ich, du, er, wir) 
zapisywać  (-uję, -ujesz, -uje, -ujemy) speichern (ich, du, er, wir) 
drukować  (-uję, -ujesz, -uje, -ujemy) drucken (ich, du, er, wir) 
instalować  (-uję, -ujesz, -uje, -ujemy) installieren (ich, du, er, wir) 
 
 
9200  Computer, Baugruppen, Anschlüsse, Peripherie 9200 
 
komputer    Rechner, Computer 
klawiatura    Tastatur 
klawisz     Taste 
mysz     Maus 
drukarka / drukarka laserowa  Drucker / Laserdrucker 
napęd / napęd DVD   Laufwerk / DVD-Laufwerk 
dysk twardy    Festplatte 
procesor    Prozessor 
łącze USB    USB-Anschluss 
 
9300  Programme, Apps, Software    9300 
 
aplikacja    Anwendung 
oprogramowanie   Software 
plik / plik tekstowy / format pliku Datei / Textdatei / Dateiformat 
edycja tekstu    Textverarbeitung 
arkusz kalkulacyjny   Tabellenkalkulation 



9600  Speichermedien     9600 
 
pamięć / pamięć RAM   Speicher / RAM-Speicher 
kość pamięci    Speicherchip 
pojemność pamięci   Speicherkapazität 
formatowanie    Formatierung 
 
kart pamięci    Speicherkarte 
karty pamięci SD   SD-Speicherkarten 
 
 
  



 
STICHWORTVERZEICHNIS 
 
 


