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„DEUTSCH Effektiv – Słownik tematyczny polsko-niemiecki” 
autorstwa Ewy Marii Rostek jest przeznaczony dla szerokiego 
kręgu odbiorców i stanowi bardzo przydatne kompendium słów oraz  
zwrotów, z którymi uczeń może spotkać się na co dzień w krajach 
niemieckojęzycznych. Stanowi on doskonałe uzupełnienie podręcznika 
i jest nieodzowną  pomocą dla wszystkich poszerzających swój 
zakres słownictwa z języka niemieckiego. Korzystając z niego można 
przygotować się do egzaminu językowego, jak matura lub certyfikat 
czy też „egzaminu praktycznego”, jakim jest prywatny lub zawodowy 
pobyt w kraju niemieckojęzycznym.

W przeciwieństwie do słowników podających wyrazy w kolej-
ności alfabetycznej, słownik tematyczny podaje wyrazy zestawione 
w sposób logiczny, pozwalający łatwiej formułować swoje własne 
wypowiedzi na różne tematy.
 Zestawiając słownictwo w określonym ciągu skojarzeniowym, 
autorka kierowała się swoim doświadczeniem oraz potrzebami szeroko 
rozumianego użytkownika - osoby, która stosuje język niemiecki na co 
dzień. Jeśli się zdarzy, że nie ma w nim słów, których Państwo szukacie 
i odniesiecie wrażenie, że na wybrany temat można zebrać o wiele więcej 
słownictwa, należy sięgnąć po inne słowniki, w tym specjalistyczne - 
prawniczy, ekonomiczny czy też techniczny, ponieważ słownictwo w nim 
zawarte nie przekracza europejskiego poziomu kompetencji językowej 
B2.

W ramach bloków tematycznych podzielono materiał językowy 
na małe grupy pozwalające na szybkie przyswajanie słownictwa 
dotyczącego określonego pod/tematu. Słownik pokazuje, jak dane 
słówko funkcjonuje w określonym kontekście językowym. Stanowi to 
niezbędną pomoc w dobrym opanowaniu języka obcego.
I część słownika zawiera zwroty intencjonalne, bardzo pomocne w 
formułowaniu różnych wypowiedzi i wyrażaniu uczuć w obcym języku. 
Opanowanie tego słownictwa pozwala bez przeszkód funkcjonować w 
środowisku niemieckojęzycznym. 
II część słownika zawiera 14 bloków tematycznych. Znajdują się tu 
między innymi słowa i wyrażenia opisujące sytuacje codzienne, tematy 
społeczne i polityczne, z zakresu zdrowia, ochrony środowiska, sportu i 
turystyki oraz wiele innych. 

Mamy nadzieję, że „DEUTSCH Effektiv – Słownik tematyczny polsko-
niemiecki” spełni Państwa oczekiwania i pozwoli w efektywnym stopniu 
poszerzyć Wasze umiejętności językowe. 
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Słownik „DEUTSCH Effektiv” zawiera nie tylko wyrazy podporządkowane 
określonemu tematowi, ale również różne zwroty i wyrażenia, za 
pomocą których można tworzyć całe wypowiedzi lub opowiadania 
na określony temat. Jest to szczególnie przydatne, gdy nie za bardzo 
potrafimy zbudować poprawną wypowiedź w języku niemieckim. 
Często tłumaczymy zdania z języka ojczystego na obcy, co powoduje 
wprowadzenie do wypowiedzi wielu błędów. Jeśli natomiast skorzystamy 
ze słownictwa, które podaje nam wybrany blok tematyczny, możemy 
konstruować całe wypowiedzi, unikając wielu pułapek.
Uczenie się słownictwa powiązanego tematycznie, za pomocą którego 
budować można coraz ciekawsze i dłuższe wypowiedzi, jest o wiele 
przyjemniejsze niż „wkuwanie” słówek w porządku alfabetycznym. Można 
pomijać słownictwo niepotrzebne w danym momencie i wybierać taki jego 
zakres, który odpowiada naszemu stopniu zaawansowania językowego.

 Rozdzielenie słownictwa polskiego (po stronie lewej) od 
słownictwa  niemieckiego (po stronie prawej) pozwala w momencie 
uczenia się zakryć niepotrzebne wówczas tłumaczenie. W ten sposób nie 
oszukujemy samych siebie, że dane słowo opanowaliśmy. 

Skróty stosowane w słowniku
~ tylda zastępuje wyraz w brzmieniu podanym powyżej 
Sing.  wyraz funkcjonuje w danym znaczeniu tylko w liczbie 

pojedynczej
Pl. Jeżeli wyraz podano w języku niemieckim w liczbie mnogiej, 

to jego tłumaczenie też jest w liczbie mnogiej. Oznaczenie Pl. 
stosuje się wtedy, gdy wyraz funkcjonuje w języku niemieckim w 
liczbie mnogiej, a jego polski odpowiednik w liczbie pojedynczej. 

à 3.2. oznacza, że dalsze słownictwo na dany temat możemy znaleźć w 
rozdziale 3.2.
/ ... wyrazy znajdujące się po nawiasie prostym podają inne 

określenie o tym samym znaczeniu lub zbliżonym znaczeniu
jdn. jemanden
jdm. jemandem

Uwagi dla korzystających ze słownika



52 WAGROS

C. Niepokój i strach
niepokoić się   unruhig sein / sich beunruhigen
bać się czegoś    sich vor etw. fürchten  
drżeć ze strachu   vor Angst zittern
żyć w ciągłym strachu  in ständiger Angst leben
dostać gęsiej skórki  Gänsehaut bekommen
mieć tremę   Lampenfieber haben
napędzić stracha   Schrecken einjagen
być ogarniętym paniką  von Panik ergriffen werden

B. W dobrym nastroju
być w dobrym nastroju  in guter Stimmung sein
odczuwać radość  Freude empfinden
cieszyć się / cieszyć się czymś   sich freuen / an etw. Freude haben
promienieć z radości  vor Freude strahlen
być zadowolonym  zufrieden sein
śmiać się   lachen 
uśmiechać się   lächeln

A. Życie uczuciowe
uczucie    das Gefühl, -e
życie uczuciowe   das Gefühlsleben
ukrywać swoje uczucia  seine Gefühle verbergen
dać ujście swoim uczuciom seinen Gefühlen freien Lauf lassen

D. Przygnębienie i smutek
nie być w nastroju  nicht in Stimmung sein
być przygnębionym  niedergeschlagen sein
być smutnym   traurig sein
martwić się czymś  über etw. bekümmert sein
przysparzać komuś zmartwień jdm. Kummer machen / bereiten
być bliskim łez   den Tränen nahe sein
płakać / opłakiwać kogoś  weinen / um jdn. weinen
wylewać łzy   Tränen vergießen
beczeć, ryczeć    heulen 
łkać, szlochać    schluchzen

1. CZŁOWIEK

1.1. Uczucia i emocje è I. 6.1. - 6.9
Dane personalne, wygląd zewnętrzny i cechy charakteru  è I. 4.1.  
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E. Stacja benzynowa

 

Gdzie jest najbliższa stacja  Wo ist die nächste Tankstelle?
     benzynowa?
Do pełna proszę.   Volltanken bitte.
Za ... euro.   Für ... Euro.
Proszę sprawdzić poziom oleju. Prüfen Sie bitte den Ölstand. 
Proszę wymienić olej.  Machen Sie bitte einen Ölwechsel.
Proszę umyć samochód.  Bitte, waschen Sie den Wagen.
Proszę sprawdzić ciśnienie  Prüfen Sie bitte den Reifendruck.
     w oponach.
Muszę sprawdzić poziom paliwa. Ich muss den Benzinstand (über)prüfen.

G. Wynajem samochodu

 

Jakie marki samochodów macie  Welche Automarken haben Sie zu 
     państwo  do wynajęcia?     vermieten?
Wynajmę ...   Ich miete ...
Czy mogę samochód dostać  Kann ich das Auto sofort bekommen?
     od razu? 
Ile kosztuje kilometr przebiegu? Was kostet der gefahrene Kilometer?
Ile kosztuje ryczałt za dzień? Wie hoch ist die Tagespauschale?
Chciałbym przedłużyć umowę Ich möchte den Mietvertrag verlängern.
    wynajmu (samochodu).

 

Gdzie jest najbliższy parking?  Wo ist der nächste Parkplatz?
Gdzie jest najbliższy parking piętrowy? Wo ist das nächste Parkhaus?
Czy ten parking jest strzeżony?  Ist der Parkplatz bewacht?
Tutaj nie wolno parkować.   Hier darf man nicht parken. 
Parkowanie po tej stronie jest zakazane.  Es ist verboten, auf dieser Seite 
          zu parken.
zatrzymać się przed restauracją  vor einem Restaurant anhalten
zaparkować samochód przed pocztą den Wagen vor der Post parken 
zapłacić za parkowanie   fürs Parken bezahlen  
zapłacić za parking (w parkometrze) einen Parkschein lösen     
zapłacić za parking   den Parkplatz bezahlen

F. Parkowanie

H. Samochod

 

karta pojazdu   der Fahrzeugbrief, -e 
dowód rejestracyjny  der Fahrzeugschein, -e   
prawo jazdy   der Führerschein, -e
samochód używany  der Gebrauchtwagen, -
tablica rejestracyjna  das Autokennzeichen, -
miejsce    der Sitz, -e
 ~ kierowcy   der Fahrersitz, -e
 ~ pasażera obok kierowcy  der Beifahrersitz, -e

przednie ~   der Vordersitz, -e è

8. Podróżowanie i turystyka


