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A
aber Obacht!  | ale uwaga!

abfallen  | spadać

abgelaufen  | nieważny 

abgeschlossene Verhandlungen  |  

zakończone negocjacje (rozmowy 

handlowe)

abgespeichert  | zapisany 

abgetönte Krawatte  | stonowany 

krawat

abwarten  | odczekać 

abwechselnd  | na przemian 

abwechslungsreich  | urozmaicony

alle Folgen in Betracht ziehen  | brać 

pod uwagę wszystkie skutki

alle Warenlieferungen dem Vertrag 

gemäß annehmen  | przyjmować 

wszystkie dostawy towaru zgodnie  

z umową

alltägliche Angelegenheiten  | sprawy 

codzienne

allzu schlimm  | nazbyt niekorzystny

altgedient  | wysłużony

am Hörer  | przy telefonie

am Vortag  | w przeddzień 

am Zielort ankommen  | dotrzeć do 

celu podróży 

an der eigenen Position 

festhalten  | trzymać się własnego 

stanowiska, zdania

an etw. scheitern  | doznawać przez 

coś porażki

an etw. vorbeikommen  | mijać coś, 

przechodzić obok czegoś 

an etw. zupfen  | skubać coś 

an jdm. direkte Kritik üben  | pod-

dawać kogoś bezpośredniej krytyce

Andere Länder  | andere 

Geschäftssitten  | co kraj, to obyczaj

andernfalls  | w innym przypadku 

angebracht  | wskazany

angemessen  | odpowiedni 

angesehen  | postrzegany

ansehen  | uznawać

Arme verschränken  | spleść ręce

auf dem Treppchen stehen  | stać  

na podium 

auf den ersten Blick  | na pierwszy 

rzut oka 

auf den glücklichen Zufall hoffen  |  

mieć nadzieję na szczęśliwy rozwój 

wypadków

auf derselben Wellenlänge liegen  |  

pot. nadawać na tych samych falach 

auf die Einhaltung von 

Rechtsvorschriften achten  | uważać 

na przestrzeganie przepisów 

prawnych

auf eigenen Vorschlägen beharren  |  

obstawać przy swoich propozycjach

auf etw. achten  | zważać na coś, 

zwracać uwagę na coś

auf etw. aufmerksam 

machen  | zwracać na coś uwagę

auf etw. basieren  | bazować na 

czymś

auf etw. bestehen  | nalegać na coś

auf etw. eingehen  | zajmować się 

czymś, zagłębiać się w coś 

auf etw. hinweisen  | wskazywać  

na coś

auf Grundlage  | na podstawie 

auf keinen Fall  | w żadnym wypadku

Auf keinen Fall vergessen  | w 

żadnym wypadku nie zapomnieć /  

w każdym wypadku pamiętać 

auf Wiederhören  | do usłyszenia

aufatmen  | odetchnąć

aufgegriffene Themen  | podjęte, 

poruszone tematy

aufgrund  | na podstawie

aufgrund  | z powodu

Aufstiegsmöglichkeiten (Pl.)  |  

możliwości awansu 

aus den Federn müssen  | musieć 

wyskakiwać z łóżka 

aus deutscher Sicht  | z niemieckiego 

punktu widzenia 

aus einem ganz einfachen Grund  |  

z bardzo prostego powodu 
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aus etw. die Konsequenzen ziehen  |  

wyciągać z czegoś konsekwencje 

aus Vertraulichkeitsgründen  |  

z uwagi na poufność informacji 

ausführlich  | szczegółowy, 

wyczerpująco

ausgedruckt  | wydrukowany 

ausgeschriebene Stelle  | rozpisany 

konkurs na stanowisko

aussagekräftig  | wyrazisty, 

przekonujący

ausschlaggebend  | decydujący 

außer Atem sein  | być zasapanym

außer Haus  | poza biurem 

außerhalb der Euro-Zone  | poza 

strefą euro 

außerhalb der Sichtweite  | poza 

zasięgiem wzroku 

äußerst wichtig  | nadzwyczaj ważny

aussterben  | wymierać

autoritär  | autorytarny

B
befangen  | zakłopotany

befriedigend  | zadowalający 

begangener Fehler  | popełniany błąd

beim Betreten des Unternehmens-

gebäudes  | w trakcie wchodzenia  

do budynku przedsiębiorstwa

beim Umgang mit Kunden  |  

w kontaktach z klientami

belanglos  | nic nieznaczący

beleidigend  | obraźliwy 

Bemerkungen einfügen  | wtrącać 

spostrzeżenia

benötigen  | potrzebować

beruflicher Werdegang  | przebieg 

pracy zawodowej

bestechen  | zrobić wrażenie, 

zafascynować, urzekać 

bestimmte Nutzen aus etw. ziehen  |  

czerpać z czegoś określone korzyści

Bewerbungsunterlagen (Pl.)  |  

dokumenty aplikacyjne

bezeichnen  | określać

Blickkontakt halten  | utrzymywać 

kontakt wzrokowy

bzw. (beziehungsweise)  | lub też, 

albo

D
Dabei ist aber Vorsicht geboten.  |  

Należy zachować ostrożność.

darüber hinaus  | ponadto

dauern  | trwać 

dazu dienen, etw. zu tun  | służyć 

czemuś

dem Zeitgeist folgen  | iść z duchem 

czasu

Demut zeigen  | okazywać pokorę 

den Blickkontakt aufrechterhalten  |  

utrzymywać kontakt wzrokowy

den Fokus auf etw. legen  | kłaść  

na coś nacisk

den Geist aufgeben  | wysiadać, 

zepsuć się 

den persönlichen Raum nicht 

respektieren  | nie respektować 

osobistej przestrzeni

den Vertrag abschließen  | zawrzeć 

umowę

den Vertrag unterschreiben  |  

podpisać umowę

den Vorteil haben  | mieć zaletę

den X-ten Platz belegen  | zająć 

pozycję X

den zweiten Platz belegen  |  

zajmować drugie miejsce

des Weiteren  | poza tym

detailliert  | szczegółowy

deutlich  | wyraźnie

dicht gefolgt von jdm./etw.  | tuż  

za kimś/czymś 

dicke Mappe  | gruba teczka

die Abfahrt, -en  | odjazd 

Dinge erledigen  | załatwiać sprawy

direkt zu Beginn  | bezpośrednio  

na początku

dunkler Anzug  | ciemny garnitur

durchaus  | akurat

durchaus wichtig  | nad wyraz ważny 

duzen  | być ze sobą na ty
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NEUTRUM

das A und O  | alfa i omega, istota 

das Allgemeinwissen  | wiedza ogólna

das Ambiente  | nastrój, aura, 

atmosfera

das Anliegen, -  | sprawa

das Arbeitsfeld, -er  | zakres 

obowiązków

das Auftreten  | zachowanie

das Augenmerk  | uwaga 

das äußere Erscheinungsbild  |  

wygląd 

das Bargeld  | gotówka 

das Bedürfnis, -se  | potrzeba

das Befinden  | samopoczucie

das Bekanntmachen  | zaznajomienie 

się, poznanie się 

das Betriebssystem, - e  | system 

operacyjny 

das Bewerbungsgespräch, -e  |  

rozmowa kwalifikacyjna

das Bewerbungsschreiben, -  |  

list motywacyjny

das Bewerbungsverfahren, -  |  

rekrutacja

das Diagramm, -e  | diagram, wykres

das Dienstreiseabwicklungs-

unternehmen, -  | przedsiębiorstwo 

zajmujące się obsługą podróży 

służbowych 

das Ding, -e  | rzecz

das Einreisen  | wjazd, wjeżdżanie

das Eis brechen  | przełamać lody

das Erfolgsgeheimnis  | tajemnica 

sukcesu

das Ergebnis, -se  | wynik 

das Ersatzteil, -e  | część zapasowa

das Fachwissen  | wiedza fachowa

das Finanzmeeting, -s  | spotkanie w 

sprawach finansowych

das Finanzthema  | temat finansów

das Folgegespräch  | nadchodząca 

rozmowa

das Folgegespräch, -e  | rozmowa 

nawiązująca do poprzedniej

das Frühjahr  | wiosna

das ganze Produktionsverfahren  |  

cały proces produkcji

das Gegenteil erreichen  | uzyskać 

odwrotność

das Gegenüber  | osoba naprzeciwko

das Geschäftsessen  | służbowy 

posiłek 

das Geschäftsgespräch  | rozmowa 

biznesowa

das Geschäftsleben  | życie 

zawodowe

das Geschenk mitbringen  |  

przynieść prezent

das Gleichgewicht  | równowaga

das Handeln  | działanie

das Herumzappeln  | wiercenie się, 

niespokojne siedzenie

das Herzklopfen  | bicie serca

das Image  | wizerunek

das Investment, -s  | inwestowanie

das Kernstück, -e  | istota, rdzeń  

das Kommunikationsmittel, -  |  

środek komunikacji

das Lächeln  | uśmiech

das Mindeste  | minimum 

das Nachdenken  | namysł

das Nachfragen  | dopytywanie

das notwendige Übel  | zło konieczne

das Partnertreffen, -  | spotkanie  

z partnerami kooperacyjnymi 

das Plätzewechseln  | zamienianie 

się miejscami 

das Privatleben betreffen  | dotyczyć 

życia prywatnego

das Sakko, -s  | marynarka 

das Schachspiel  | gra w szachy

das Schweigen  | milczenie

das Selbstbewusstsein  | pewność 

siebie

das Sprichwort, -wörter  | przysłowie 

das Stellenangebot, -e  | oferta pracy

das Stichwort, ..er  | słowo kluczowe

das Strategiespiel  | gra strategiczna

das Tabuthema  | temat tabu
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das Tagesgeschäft, -e  | codzienna 

działalność 

das Tagesgeschehen  | wydarzenie 

dnia

das Telefonat, -e  | rozmowa 

telefoniczna

das Themengebiet, -e  | obszar 

tematyczny 

das Transportmittel, -  | środek 

transportu 

das Unbehagen  | dyskomfort

das Unternehmen, -  |  

przedsiębiorstwo

das verabredete Treffen  |  

umówione spotkanie

das Verfassen  | pisanie

das Verhältnis zueinander  |  

wzajemny stosunek/relacja do siebie

das Verhandlungstreffen  | spotkanie 

negocjacyjne

das Vertrauen erringen  | zyskać 

zaufanie

das Vorgehen  | postępowanie 

das Vorsprechen, -  | casting  

das Vorstellungsgespräch, -e  |  

rozmowa kwalifikacyjna

das Wort ergreifen  | zabierać głos 

das Zahlungsmittel, -  | środek 

płatniczy 

das Zeitgefühl  | poczucie czasu

das Ziel nicht aus den Augen 

verlieren  | nie stracić z oczu celu

das Zolldokument, -e  | dokument 

celny

das Zutexten  | zamęczanie 

gadulstwem

MASKULINUM

der Abflug, Abflüge  | odlot 

der Absatz, ..e  | akapit 

der Abschluss, Abschlüsse  |  

zamknięcie, zakończenie 

der akademische Grad  | stopień 

naukowy 

der Anhang, ..e  | załącznik

der Anknüpfungspunkt  | punkt 

zaczepienia

der Ansprechpartner, -  | osoba 

kontaktowa

der Anstandsrest, -e  | ostatni kąsek, 

który z przyzwoitości zostawia się na 

talerzu 

der Arbeitgeber, -  | pracodawca

der Arbeitsplatz, -plätze  | miejsce 

pracy

der Arbeitszeitplan  | harmonogram 

pracy

der Aufenthaltsort, -e  | miejsce 

pobytu 

der Aufgabenbereich, -e  | zakres 

obowiązków 

der Ausgleich, -e  | wyrównanie 

der Auslandskrankenschein, -e  |  

książeczka zdrowia ważna za granicą 

der Ausweg, -e  | wyjście (z sytuacji)

der Ausweis, -e  | dowód osobisty 

der Automobilhersteller, -  |  

producent samochodów

der Beamer, -  | rzutnik komputerowy 

der Befehlsempfänger, -  | osoba 

otrzymująca polecenie

der Befehlserteiler, -   | osoba 

wydająca polecenie

der Bereich, -e  | zakres 

der Betreff, -e  | temat (dotyczy)  

der Bitte nicht nachgeben  | nie ulec 

prośbie

der Blickkontakt  | kontakt wzrokowy

der Charakterzug, -züge  | cecha 

charakteru

der Datenträger, -  | nośnik danych 

der deutsche Käufer  | niemiecki 

klient

der Dienstwagen, -  | samochód 

służbowy 

der Dresscode  | zbiór zasad 

dotyczący ubioru

der Einblick  | wgląd
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der Einleitungssatz, ..e  | zdanie 

wprowadzające

der Empfänger, -  | adresat 

der Energiekonzern, -e  | koncern 

energetyczny 

der Erfolg, -e  | sukces 

der erhobene Daumen  | uniesiony 

kciuk

der erste Eindruck zählt  | liczy się 

pierwsze wrażenie

der Fachbereich, -e  | dziedzina 

specjalistyczna

der Fachjargon, -s  | żargon fachowy 

der Faktor, -en  | czynnik

der Familienstand  | stan cywilny

der Fauxpas, -  | gafa 

der fehlende Blickkontakt  | brak 

kontaktu wzrokowego

der Firmensitz, -e  | siedziba firmy

der fließende Übergang  | płynne 

przejście

der Flug, Flüge  | lot 

der Garant  | gwarant 

der Gastgeber , -  | gospodarz

der Gedanke, -n  | pomysł, myśl 

der Geldbetrag, -beträge  | suma 

pieniędzy, kwota

der Geschäftsbesuch  | wizyta 

biznesowa

der Geschäftspartner, -  | partner 

biznesowy, handlowy

der Geschäftsverkehr  | stosunki 

biznesowe

der Gesprächspartner, -   | rozmówca

der Grat zwischen Selbstbewusstsein  

und Arroganz ist schmal  | granica 

między pewnością siebie a arogancją 

jest cienka 

der Händedruck, -drücke  | uścisk dłoni

der Herr der Lage sein  | być panem 

sytuacji

der Hingucker, -  | coś, co przykuwa 

uwagę 

der Hinweis, -e  | wskazówka

der Hummer, -  | homar

der Impfpass, -pässe  | karta 

szczepień

der Inhalt, -e  | treść

der Kern, -e  | istota, sedno 

der Kodex, -Kodizes  | kodeks

der Kulturkreis  | krąg kulturowy

der Kundentermin  | termin u klienta

der Laserpointer, -  | wskaźnik 

laserowy 

der Lateinamerikaner, -  |  Latynos

der Lautsprecher, -  | głośnik 

der Lebenslauf, -läufe  | życiorys, CV

der Leihwagen, -  | samochód 

wypożyczony 

der Lichtblick, -e  | światełko w tunelu

der Lieferant, -en  | dostawca

der Marktforscher, -  | badacz rynku

der Mitarbeiter, -  | pracownik, 

współpracownik

der OECD  | OECD (Organizacja 

Współpracy Gospodarczej i Rozwoju)

der Preisnachlass  | obniżka ceny

der Ratgeber, -  | poradnik (książka)

der Raum, Räume  | pomieszczenie

der Reiseantritt  | rozpoczęcie podróży

der Reisepass, -pässe  | paszport 

der rote Faden  | myśl przewodnia 

der Rücksichtslose  | bezwzględna 

osoba

der Sachverhalt, -e  | stan rzeczy

der Scharfsinn  | bystrość 

der Schlüssel zum Erfolg  | klucz  

do sukcesu

der Schritt, -e  | krok

der Sieg  | zwycięstwo

der Sinn und Zweck  | sens i cel

der Smalltalk  | pot. pogawędka

der Spitzenreiter, -  | lider

der Standort, -e  | siedziba 

der Teilnehmer, -  | uczestnik

der Tipp, -s  | rada, wskazówka

der Umgang mit jdm.  | obchodzenie 

się z kimś

der Umsatz  | obrót
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der Umschlag, ..e  | koperta

der Untergebene, -n  | podwładny 

der Unternehmer  | przedsiębiorca

der Verhandlungserfolg  | sukces  

w negocjacjach 

der Verhandlungstisch  | stół 

negocjacyjny

der Verhandlungstrick,-s  | trik 

stosowany w czasie negocjacji

der Verkaufsstart  | rozpoczęcie 

sprzedaży

der Verlauf, Verläufe  | przebieg, tok

der Verlierer  | osoba przegrana, 

przedstawiciel

der vorderste Platz  | miejsce na 

przodzie/na szczycie

der Vorgesetzte, -n  | przełożony

der Vorstand, ..e  | zarząd

der Vortrag, Vorträge  | wykład 

der Wegweiser  | drogowskaz

der Weltuntergang  | koniec  

świata

der Wettkämpfe, kämpfe  |  

zawody

der Wissensstand  | stan wiedzy

der Wohnort, -e  | miejsce 

zamieszkania

der Zeitgeist  | duch czasu 

der Zielort, -e  | miejsce docelowe 

der Zuhörer, -   | słuchacz

FEMININUM

die Abmachung  | umowa

die Abneigung gegen jdn.  | niechęć 

do kogoś 

die Absenderadresse, -n  | adres 

nadawczy

die Absicht, -en  | zamiar

die Abstimmung, -en  | porozumienie, 

uzgodnienie

die Abwesenheitsnotiz, -en  |  

informacja o nieobecności, 

autoodpowiedź 

die Abwicklung finaler Abstimmungen  |  

realizacja końcowych uzgodnień 

die Agrarmaschine, -n  | maszyna 

rolnicza

die akademischen Titel  | tytuły 

akademickie

die alkoholischen Getränke  | napoje 

alkoholowe

die Alltagsthemen  | tematy życia 

codziennego

die Anfrage  | zapytanie

die angebotene Stelle  | oferowane 

stanowisko 

die angesetzten Termine einhalten  |  

dotrzymywać wyznaczonych 

terminów

die angestrebte Stelle  | stanowisko, 

o które się zabiega

die Ankuft  | przybycie

die Anpassung an etw.  |  

dopasowanie do czegoś

die Anrede, -n  | forma zwracania się 

do kogoś

die Anreise, -n  | podróż w jedną 

stronę, przyjazd 

die Ansicht, -en  | pogląd

die Anwendung, -en  | zastosowanie

die Arbeitserfahrung, -en  |  

doświadczenie zawodowe

die Arbeitsmoral  | etyka zawodowa

die Arbeitsstelle, -n  | miejsce pracy

die Aufmerksamkeit  | uwaga

die Aufnahme von Geschäftsbe-

ziehungen  | podjęcie stosunków 

biznesowych

die Aufträge abwickeln  | realizować 

zlecenia/zadania

die Augen sind das Spiegelbild der 

Seele  | oczy są zwierciadłem duszy

die Auslandsreiseversicherung, -en  |  

ubezpieczenie podróży zagranicznej 

die Ausschreibung  | przetarg

die äußeren Umstände  | zewnętrzne 

okoliczności

die Äußerung, -en  | wypowiedź 

die Auswahl  | wybór

die Bahn, -en  | kolej 
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die Begleichung der Rechnung  |  

uregulowanie rachunku 

die Benehmensweise, -n  | sposób 

zachowania

die Berufspflicht, -en  | obowiązek 

zawodowy

die Betaphase  | wersja beta 

die Betonung, -en  | podkreślenie

die Beunruhigung, -en  | zaniepokojenie

die Bewertung, -en  | ocena 

die Beziehung, -en  | związek

die bisherige berufliche Erfahrung  

in eine Firma einbringen  | wnosić  

do firmy dotychczasowe doświad-

czenie zawodowe

die Bitte an jdn. richten  | skierować 

do kogoś prośbę

die Bluse, -n  | bluzka

die Buchung, -en  | rezerwacja 

die deutsche Geschäftswelt  |  

niemiecki świat biznesu

die deutsche Vertragspartei  |  

niemiecka strona umowy

die Dienstreise unternehmen  |  

przedsięwziąć podróż służbową

die Dienstreise, -n  | podróż służbowa

die Dienstreiseabteilung, -en  | dział 

zajmujący się podróżami służbowymi 

die Dienstreiserichtlinie, -n   |  

wytyczna dotycząca podróży 

służbowych

die Dummheit  | głupota 

die Effizienz  | wydajność 

die eigenen Interessen offen 

darlegen  | przedstawiać otwarcie 

własne interesy

die Einführung, -en  | wprowadzenie

die Einstellung zu etw.  | nastawienie 

do czegoś 

die Einstellung zu etw. haben  | mieć 

nastawienie do czegoś

der einzige Gewinner  | jedyny 

zwycięzca

die Endphase  | faza końcowa

die Entlohnung  | wynagrodzenie 

die Entscheidung treffen  |  

podejmować decyzję

die Entscheidungen 

treffen  | podejmować decyzje

die Entschlossenheit  | zdecydowanie

die Entspannung, -en  | odprężenie, 

relaks 

die Entwicklung, -en  | rozwój 

die Erfahrung, -en  | doświadczenie

die Erreichbarkeit  | dostępność, 

osiągalność 

die erträumte Stelle, -n  | wymarzona 

posada, miejsce pracy

die Erwartung, -en  | oczekiwanie

die Eselsbrücke, -n  | środek 

mnemotechniczny 

die Fahrt, -en  | jazda 

die Faustregel, -n  | ogólna zasada 

die Fettschrift  | tłusty druk 

die Finanzabteilung, -en  | dział 

finansowy

die Flecke, -n  | plama 

die Floskel, -n  | frazes

die Flugverbindung, -en  | połączenie 

lotnicze 

die Fülle  | obfitość, mnóstwo

die Geduld  | cierpliwość

die Gefühlsduseleien beiseitelassen  |  

pot. odłożyć sentymenty na bok

die Gelassenheit  | opanowanie

die Gepäckversicherung, -en  |  

ubezpieczenie bagażu 

die Geschäftsführung  | prowadzenie 

interesu

die Geschäftsverhältnisse beherrschen  |  

opanować stosunki biznesowe

die Geschwindigkeitsbegrenzung, -en  |  

ograniczenie prędkości 

die Gesprächsführung, -en  |  

prowadzenie rozmowy 

die Geste  | gest

die Grundlage, -n   | podstawa

die Handelskette  | sieć handlowa
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die Hansestadt, ..e  | miasto 

hanzeatyckie

die Herausforderung, -en  | wyzwanie

die Höflichkeit  | grzeczność 

die Hürde, -n  | przeszkoda

die Initiative ergreifen  | podejmować 

inicjatywę 

die Initiative übernehmen  |  

przejmować inicjatywę 

die J-Kurve, -n  | krzywa (nazwana 

tak od kształtu przebiegu krzywej, 

która początkowo opada, a następnie 

rośnie na podobieństwo litery J)

die Kabelschnittstelle, -n  | interfejs 

kablowy 

die Kernaussage, -n  | wypowiedź 

zawierająca sedno jakiejś kwestii 

die Kommunikationskompetenz  |  

kompetencja komunikacyjna

die Kommunikationsmedien  | media 

służące do komunikacji

die Konservativität  |  

konserwatywność

die Konzessionen machen  | iść na 

ustępstwa

die Körpersprache  | mowa ciała

die Kulturunterschiede  | różnice 

kulturowe

die Landesvorwahl, -en  | numer 

kierunkowy państwa

die Landstraße, -n  | droga krajowa

die Langeweile  | nuda

die Lässigkeit  | nonszalancja

die Leistung, -en  | usługa 

die Lieferbedingungen  | warunki 

dostawy towaru

die Lösung, -en  | rozwiązanie 

die Meinung vertreten  |  

reprezentować opinię

die Messe, -n  | targi

die Möglichkeit, -en  | możliwość 

die Niederlage  | porażka

die Niederlassung, -en  | oddział 

die Offenheit  | otwartość

die Orientierung an etw.  | orientacja 

na coś

die Partei, -en  | strona

die Probleme umschreiben  |  

formułować problemy opisowo

die pünktliche Ankunft  | punktualne 

przybycie

die Pünktlichkeit  | punktualność 

die Qual, -en  | męka

die Räumlichkeit, -en  | pomieszczenie

die Rechtsbefolgung  |  

przestrzeganie prawa

die Rechtschreibung  | ortografia 

die Rechtsprinzipien beachten  |  

przestrzegać zasad prawa

die Reiseversicherungsregelung, -en  |  

regulacja w sprawie ubezpieczenia 

podróży 

die Reservezeit in Betracht ziehen  |  

brać pod uwagę rezerwę czasową

die Richtlinie, -n  | wytyczna

die Richtung, -en  | kierunek

die Rohstoffe  | surowce

die Rollenverteilung, -en  | podział ról 

die Rückfrage, -n  | dodatkowe 

pytanie

die Sitten und Bräuche  | zwyczaje i 

obyczaje 

die Sitzordnung, -en  | porządek 

miejsc siedzących 

die Souveränität  | niezależność 

die Spesen (Pl.)  | dieta, wydatki 

die Spitze der Weltrangliste  | szczyt 

rankingu światowego 

die Spontanität  | spontaniczność 

die Spreu vom Weizen trennen  |  

oddzielać ziarno od plew

die Standardfloskel, -n  |  

standardowy frazes 

die Stimme, -n  | głos

die Tatsache, -n  | fakt 

die Teilnehmeranzahl  | liczba 

uczestników 

die Überraschung, -en  | niespodzianka
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die Überweisungsbestätigung, -en  |  

potwierdzenie wykonania przelewu 

die Umgangsformen  | formy 

towarzyskie, maniery

die Umgebung, -en  | otoczenie

die Umsetzung, -en  |  realizacja

die Umweltplakette, -n  | naklejka na 

przedniej szybie, która sygnalizuje że 

samochód nie spala więcej, niż jest 

dozwolone 

die unaufrichtigen Absichten  |  

nieszczere zamiary

die Ungeduld  | niecierpliwość

die Untergrenze erwähnen  |  

wspominać o dolnej granicy

die Unterkunft, Unterkünfte  |  

zakwaterowanie 

die Unterlage, -n  | dokument

die Unternehmensgeschichte  |  

historia firmy

die Unternehmensstrategie, -n  |  

strategia przedsiębiorstwa 

die Unternehmensstruktur  |  

struktura przedsiębiorstwa

die Unterredung  | oficjalna rozmowa 

w wąskim gronie

die Veranstaltung, -en  | wydarzenie 

die Verhandlungsrunde  | runda 

negocjacyjna

die Verhandlungssituation  | sytuacja 

wymagająca negocjacji 

die Verhandlungsstelle  | stanowisko 

w negocjacjach 

die Verhandlungsstrategie, -n  |  

strategia w trakcie negocjacji 

die Verkehrsanbindung, -en  |  

połączenie komunikacyjne  

die Verordnung, -en  | rozporządzenie

die Vertragsniederschrift  | zapis 

umowy

die Vertrautheit  | zażyłość

die Visitenkarte, -n  | wizytówka

die Vorkenntnis, -se  | wiedza 

podstawowa 

die Vorliebe, -n  | upodobanie 

die Wahl treffen  | podejmować 

wybór 

die Währung, -en  | waluta 

die Warenannahme  | przyjęcie 

towaru

die Wartezeit, -en  | czas oczekiwania 

die Welt wahrnehmen  | postrzegać 

świat

die Wendung  | zwrot 

die Wertschätzung  | szacunek 

die Win-Win-Lösung  | rozwiązanie, 

w którym obie strony są zwycięzcami

die Zaghaftigkeit  | niepewność

die Zahlenangaben  | dane liczbowe 

die Zielgruppe, -n  | grupa odbiorców

die Zufriedenheit  | zadowolenie 

die Zugreise, -n  | podróż pociągiem 

die Zusammenarbeit abbrechen  |  

zerwać współpracę

die Zusammenfassung, -en  |  

streszczenie

die Äußerlichkeit, -en  |  

powierzchowność, wygląd

E
ebendiese  | właśnie ta

ebenfalls  | również 

ehrlich  | szczerze

eigene Forderung an erster Stelle 

präsentieren  | prezentować własny 

postulat na pierwszym miejscu

ein Auge  zudrücken  | przymykać  

na coś oko

ein Beweis für etw. sein  | być 

dowodem na coś 

ein dringender Anruf  | pilny telefon 

ein echtes Interesse an etw. haben  |  

być naprawdę czymś zainteresowanym

ein gekonnter Abschluss  | udane 

zakończenie

ein gewisses Feingefühl  | pewne 

wyczucie

ein größeres Gewicht auf etw. 

legen  | przykładać do czegoś 

większą wagę
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ein Lächeln aufsetzen  | przybierać 

uśmiech

ein paar Lösungsvarianten entwickeln  |  

tworzyć parę wariantów rozwiązania 

sprawy

ein schicksalhaftes Ereignis  |  

zdarzenie losowe

ein Thema ohne Umschweife anspre- 

chen  | poruszać jakiś temat bez ogródek

ein Tick Unsicherheit  | odrobina 

niepewności

ein zusätzliches Hemd  | dodatkowa 

koszula

eine Angelegenheit berühren  |  

poruszać jakąś kwestię 

eine Aufgabe erfüllen  | wypełniać 

zadanie

eine Dienstreise antreten  | wyruszać 

w podróż służbową 

eine Fülle von  | mnóstwo

eine Gesprächsgrundlage schaffen  |  

stworzyć podstawę do rozmowy

eine gute Figur machen  | robić dobre 

wrażenie 

eine Hürde meistern  | pokonywać 

przeszkodę

eine neue Bekanntschaft machen  |  

nawiązać nową znajomość 

eine Reservierung vornehmen  |  

dokonać rezerwacji 

eine Vereinbarung treffen  | ustalać 

coś

einen Blick auf etw. werfen  | rzucić 

na coś okiem

einen Eindruck hinterlassen  |  

pozostawiać wrażenie

einen Fauxpas begehen  | popełnić gafę

einen guten Eindruck hinterlassen  |  

pozostawić dobre wrażenie

einen neuen Job ergattern  | zdobyć 

nową pracę

einen schalen Nachgeschmack 

hinterlassen  | pozostawiać niesmak 

einen Vergleich wagen  | odważyć się 

na porównanie 

einen Vortrag halten  | wygłosić 

prelekcję 

einer Sache die Stirn bieten  | stawić 

czemuś czoła

einer Sache gerecht werden  |  

sprostać czemuś

einer Sache Persönlichkeit einflößen  |   

nadawać czemuś osobisty charakter

einer Sache viel Beachtung schenken  |  

poświęcać czemuś dużo uwagi

einheitlich  | spójny, jednakowy

Einwände übergehen  | pomijać 

zastrzeżenia

elegant und formell angezogen sein  |  

być ubranym elegancko i wizytowo

empfehlenswert  | godny polecenia 

enge Geschäftsbeziehungen 

aufbauen  | zbudować bliskie relacje 

biznesowe

enorm  | olbrzymi

entsprechend  | odpowiednio

erbittert  | zacięty

erfolgen  | następować 

erfolgreich  | skuteczny, odnoszący 

sukcesy 

erfolgreich in den deutschen Markt 

einsteigen  | wkraczać na niemiecki 

rynek z sukcesami/sukcesem

erforderlich  | konieczny 

erkennbar  | rozpoznawalny, widoczny

ernsthaft  | poważny

erscheinen  | wydawać się

ersichtlich  | przejrzysty

erstmal  | po raz pierwszy

erstmal im Berufsleben ankommen  |  

po raz pierwszy wejść w życie 

zawodowe

es gehört sich  | należy, przystoi 

es gehört sich nicht  | nie wypada

Es ist völlig legitim  | jest rzeczą w 

pełni uzasadnioną

es kann nicht schaden  | nie zaszkodzi

Es klingt zwar simpel  | Brzmi  

to wprawdzie banalnie

es lohnt sich  | opłaca się
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es wäre ja schade  | byłoby szkoda 

etw. abrufen  | pobierać coś 

etw. abstimmen  | uzgadniać coś 

etw. abwarten  | odczekać coś 

etw. als Gegenleistung 

bekommen  | otrzymać coś w zamian

etw. an jdn. vergeben  | przydzielić 

komuś coś 

etw. ankündigen  | zapowiadać coś

etw. ansprechen  | poruszyć coś 

etw. anstreben  | dążyć do czegoś

etw. auf den letzten Drücker erledigen  |  

załatwiać coś na ostatnią chwilę

etw. auf etw. richten  | kierować coś 

na coś 

etw. aufbauen  | kształtować/ 

tworzyć coś

etw. ausdrücklich sagen  | wyraźnie 

coś powiedzieć

etw. aushandeln  | wynegocjować coś

etw. außer Acht lassen  | nie zważać 

na coś, przeoczyć coś 

etw. ausstrahlen  | emanować czymś

etw. beachten  | przestrzegać czegoś 

etw. beenden  | zakończyć coś

etw. beim Namen nennen  |  nazywać 

coś po imieniu 

etw. bereithalten  | trzymać coś  

w pogotowiu

etw. berücksichtigen  | uwzględniać 

coś 

etw. bestätigen  | potwierdzić coś

etw. betreffen  | dotyczyć czegoś 

etw. bewältigen  | uporać się z czymś 

etw. Bildhaftigkeit verleihen  | czynić 

coś bardziej obrazowym

etw. drosseln  | ograniczać coś

etw. einschätzen  | oceniać coś

etw. empfinden  | odczuwać coś

etw. erfordern  | wymagać czegoś 

etw. erläutern  | wyjaśniać coś 

etw. ernst nehmen  | traktować coś 

poważnie

etw. erreichen  | osiągać coś

etw. erschweren  | utrudniać coś

etw. erwarten  | oczekiwać czegoś

etw. erwerben  | zdobywać coś

etw. fällt jdm. schwer  | komuś jest 

trudno coś zrobić

etw. feiern  | świętować coś 

etw. für nicht akzeptabel 

halten  | uważać coś za 

nieakceptowalne

etw. genehmigen  | zatwierdzić coś

etw. gestalten  | ułożyć coś, nadać 

czemuś formę 

etw. gewohnt sein  | być 

przyzwyczajonym do czegoś 

etw. gliedern  | dzielić coś 

etw. herstellen  | produkować coś

etw. im Chaos versinken lassen  |  

wprowadzić w coś chaos

etw. in die Tat umsetzen  |  

wprowadzać coś w czyn 

etw. in Erinnerung behalten  |  

zachować coś w pamięci

etw. in Griffnähe haben  | mieć coś 

pod ręką

etw. ist jdn. vorbehalten  | coś 

jest dla kogoś zarezerwowane, 

przeznaczone

etw. ist mit eines der wichtigsten 

Elemente  | coś zalicza się do 

najważniejszych punktów

etw. ist nicht mehr wegzudenken  |  

nie można sobie wyobrazić czegoś 

bez czegoś

etw. liefern  | dostarczać coś

etw. meistern  | sprostać czemuś 

etw. mit bloßem Auge bemerken  |  

zauważyć coś gołym okiem

etw. mit Bravour meistern  | sprostać 

czemuś po mistrzowsku 

etw. mit sog. Eye-Catchern 

versehen  | wyposażyć coś w tak 

zwane przykuwacze uwagi 

etw. nachsichtig behandeln  |  

traktować coś z przymrużeniem oka

etw. sicherstellen  | zapewniać
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etw. sparsam einsetzen  | stosować 

coś oszczędnie

etw. überfliegen  | przekartkowywać, 

przeglądać, przejrzeć coś  

etw. übernehmen  | przejmować coś 

etw. überprüfen  | sprawdzić coś 

etw. um jeden Preis vermeiden  |  

unikać czegoś za wszelką cenę

etw. umstellen  | przestawiać 

etw. unter die Lupe nehmen  | brać 

coś pod lupę

etw. unterbrechen  | przerywać coś 

etw. unterschätzen  | nie doceniać 

czegoś, lekceważyć coś

etw. unterstreichen  | podkreślać coś 

etw. vereinbaren  | uzgodnić coś

etw. verinnerlichen  | przejmować 

coś (poglądy, wartości)

etw. verlangen  | wymagać czegoś

etw. vermeiden  | uniknąć czegoś

etw. vernachlässigen  | zaniedbywać 

coś

etw. verpacken  | pakować coś

etw. verraten  | zdradzać coś

etw. verringern  | zmniejszać coś

etw. vorhaben  | zamierzać coś

etw. vornehmen  | przedsięwziąć coś 

etw. vorstellen  | przedstawiać coś 

etw. vorziehen  | preferować coś

etw. weiterleiten  | kierować coś dalej

etw. werten  | oceniać coś 

etw. wünschen  | życzyć czegoś

etw. zum Ausdruck bringen  |  

wyrażać coś 

etw. zurechtrücken  | poprawiać coś 

etw. zusammenfassen  | streszczać 

coś

evtl. (eventuell)  | ewentualnie 

explizit  | wyraźny, jasny 

extra umziehen  | dodatkowo, 

specjalnie się przebierać

F
fester Bestandteil  | nieodłączna 

część 

feststellen  | stwierdzić 

flexibel  | elastyczny 

Forderungen stellen  | stawiać 

wymagania

formlos  | nieformalny

frei Haus Lieferungen  | dostawa 

do siedziby klienta na koszt 

sprzedającego

Freundlichkeit siegt  | uprzejmość 

wygrywa

frühzeitig  | odpowiednio wcześnie 

für die Verstellung ein geschultes 

Auge haben  | potrafić rozpoznawać 

udawanie

für etw. sorgen  | (za)dbać o coś

für etw. stehen  | oznaczać coś

für etw. zuständig sein  | mieć coś w 

swojej gestii

für etw.verantwortlich sein  | być za 

coś odpowiedzialnym 

für längere Zeit im Gedächtnis 

bleiben  | pozostawać w pamięci  

na dłużej 

für Verwirrung sorgen  | wywoływać 

zamieszanie

Fuß fassen  | zapuścić korzenie

G
gängig  | powszechnie stosowany 

geduldig zuhören  | cierpliwie 

przysłuchiwać się

Gefahr laufen   | ryzykować 

Gegenargumente ignorieren  |  

ignorować kontrargumenty

gegenseitiges Vorstellen  | wzajemne 

przedstawianie się 

gegenüber  | naprzeciwko 

Gehaltsvorstellungen (Pl.)  |  

oczekiwania odnośnie zarobków

geistreich  | błyskotliwy

gekleidet  | ubrany

gelten  | obowiązywać 

gepflegt  | zadbany

geräuscharm  | cichy

gerecht  | sprawiedliwy

gern gesehen  | mile widziany

geschickt  | zręcznie 
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Gespräche führen  | prowadzić 

rozmowy

gestellte Anforderungen  |  

postawione wymagania

gestohlen werden  | zostać 

skradzionym

glänzen  | błyszczeć

gleichermaßen  | w równym stopniu

gradlinig  | prostolinijny

gültig  | ważny 

gut erreichbar sein  |  być łatwo 

dostępnym 

gut erzogen  | dobrze wychowany 

gute Benimmregeln  | zasady 

dobrego zachowania

H
harte Fakten angeben  | podawać 

twarde fakty

herfinden  | trafiać tutaj

heftig schütteln  | potrząsać 

gwałtownie

herrisch gegenüber jdm.  |  

apodyktyczny w stosunku do kogoś 

herrschsüchtig  | żądny władzy

heutzutage  | w dzisiejszych czasach

hinter etw. stecken  | skrywać się  

za czymś

hochgestochen  | zarozumiały

höchstwahrscheinlich  |  

najprawdopodobniej 

höflich  | uprzejmie

hohe Flexibilität  | duża elastyczność

hohe Qualität  | wysoka jakość

höhere Hierarchieebenen  | wyższe 

poziomy hierarchii

I
Ich bedanke mich für die Einladung 

zum Vorstellungsgespräch.  |  

Dziękuję za zaproszenie na rozmowę 

kwalifikacyjną. 

ihrer Ansicht nach  | ich zdaniem 

im Anhang  | w załączniku

im beruflichen Umfeld  | w 

środowisku zawodowym 

im digitalen Zeitalter  | w erze 

cyfrowej 

im Eifer des Gefechts  | w ferworze

im Gegensatz zu …  | w 

przeciwieństwie do…

im Gesicht herumfummeln  | ciągle 

dotykać twarzy

im Laufe  | w czasie

im Nachhinein  | później, następnie 

im Normallfall  | normalnie 

im Notfall  | w razie potrzeby 

im Prinzip  | w zasadzie

im richtigen Berufsleben ankommen  |  

wejść w prawdziwe życie zawodowe

im Schnitt  | przeciętnie  

im Stehen  | na stojąco 

im Voraus  | z góry 

im Vordergrund stehen  | być  

na pierwszym planie

im Vorlauf  | w przedbiegach 

in aller Munde sein  | być na ustach 

wszystkich

in der Regel  | z reguły

in die Veranstaltung hereinplatzen  |  

wpadać z impetem na spotkanie 

in die Vollen gehen  | pot. iść na 

całość 

in diese Kategorie fallen  | zaliczać 

się do tej kategorii

in Eile  | w pośpiechu

in ein Gespräch einsteigen  |  

rozpocząć rozmowę

in etw. bestehen  | polegać na czymś 

in etw. geübt sein  | mieć w czymś 

wprawę

in guter Lage gelegen  | położony  

w dobrym miejscu 

in Ordnung sein  | być w porządku 

in Papierform  | w formie papierowej 

in Sachen  | w sprawie 

innerhalb von X Stunden  | w ciągu  

x godzin

ins Fettnäpfchen treten  | popełnić 

gafę

ins Gesicht  | prosto w twarz



www.deutschaktuell.pl
Wydanie Specjalne 2/2016 

Wirtschaftsdeutsch in der Praxis

ins kulturelle Fettnäpfchen treten  |  

pot. popełnić gafę z powodu różnic 

kulturowych

ins Nachbarland  | do sąsiedniego 

kraju

ins Vorstellungsgespräch nichts 

Konstruktives einbringen  | nie 

wnosić nic konstruktywnego do 

rozmowy kwalifikacyjnej

interne Kantine  | zakładowa 

stołówka 

ist im Beruf nicht mehr wegzudenken  |  

nie można sobie wyobrazić pracy bez

ist mindestens halb so wichtig  | jest 

przynajmniej w połowie tak ważny

J
jdm.  in die Augen schauen  | patrzeć 

komuś w oczy

jdm. Bescheid geben  | powiadomić 

kogoś 

jdm. das Du anbieten  | zaproponować 

komuś przejście na Ty

jdm. den Schlaf rauben  | spędzać 

komuś sen z powiek

jdm. die Hand reichen  | podawać 

komuś dłoń 

jdm. die Suppe versalzen  | przen. 

zepsuć komuś zabawę

jdm. drohen  | grozić komuś

jdm. eine chaotische Arbeitsweise 

vorwerfen  | zarzucać komuś 

chaotyczny styl pracy

jdm. eine Frage stellen  | zadać 

komuś pytanie

jdm. einen kleinen Triumph geben/

gönnen  | pozwolić osiągnąć komuś 

triumf w drobnych sprawach

jdm. einen Platz zuweisen  | wskazać 

komuś miejsce

jdm. etw. anhaben können  | być  

w stanie komuś zaszkodzić

jdm. etw. in gleicher Münze 

heimzahlen  | odpłacić komuś 

pięknym za nadobne

jdm. etw. mit Engagement 

zurückzahlen  | odpłacać się komuś 

zaangażowaniem 

jdm. etw. mitteilen  | powiadomić 

kogoś o czymś 

jdm. etw. überlassen  | pozostawić 

coś komuś 

jdm. etw. zusichern  | zapewniać 

kogoś o czymś

jdm. über etw. berichten  |  

relacjonować komuś coś 

jdm. zu etw. verhelfen  | dopomagać 

komuś w czymś 

jdm. zuhören  | przysłuchiwać się 

komuś 

jdm. zustimmen  | zgadzać się z kimś

jdm./einer Sache etw. 

verleihen  | przyznawać komuś/

czemuś coś 

jdn. ablehnen   | odsunąć kogoś 

jdn. anrufen  | zadzwonić do kogoś

jdn. begeistern  | ująć kogoś 

jdn. begrüßen  | powitać kogoś 

jdn. behandeln  | traktować kogoś 

jdn. beurteilen  | oceniać kogoś 

jdn. enttäuschen  | rozczarować 

kogoś

jdn. für etw. begeistern  | zachwycić 

kogoś czymś 

jdn. in den Bann ziehen  | zauroczyć 

kogoś 

jdn. in die Defensive zwingen  |  

zmusić kogoś do defensywy 

jdn. in die Ecke drängen  | zagonić 

kogoś do narożnika

jdn. in Verlegenheit bringen  |  

wprawiać kogoś w zakłopotanie

jdn. ohne Umwege 

ansprechen  | zwracać się do kogoś 

bez ogródek

jdn. platzieren  | posadzić kogoś 

jdn. überraschen  | zaskakiwać kogoś 

jdn. unter die Lupe nehmen  | brać 

kogoś (coś) pod lupę
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jdn. verteilen  | porozdzielać kogoś 

(przy stole) 

jdn. vertreten  | reprezentować kogoś

je nach  | zależnie od

je nach Anlass und Anwesenden  | w 

zależności od okazji i obecnych osób 

K
keinen Raum für etw. lassen  | nie 

pozostawiać na coś miejsca

keinesfalls  | w żadnym razie 

klare und logische Argumente 

vorbringen  | przytaczać jasne  

i logiczne argumenty

Kleider machen Leute  | Jak cię widzą, 

tak cię piszą 

kooperatives Multitasking  |  

kooperatywna wielozadaniowość

Kopf hoch  | głowa do góry

kostentechnisch  | kosztowo

kulturelle Differenzen  | różnice 

kulturowe

kurz und bündig  | krótko i zwięźle 

kurz und knapp  | krótki, prosty  

i zwięzły, krótko i na temat

kurzum  | krótko mówiąc, słowem

L
lächeln  | uśmiechać się

langfristige Geschäftsbeziehung 

mit dem Verhandlungspartner 

anstreben  | dążyć do stworzenia 

długotrwałych relacji biznesowych z 

partnerem w negocjacjach 

langfristige Geschäftskontakte 

aufbauen  | stworzyć długotrwałe 

kontakty biznesowe 

laufen wie geplant  | iść jak 

zaplanowano

leger  | swobodny

leider  | niestety

liquide  | obrotowy, wypłacalny 

locker  | luźny 

lohnenswert  | opłacalny

lokale Sitten  | lokalne zwyczaje

lügen  | kłamać 

M
man begegnet sich oft zweimal im 

Leben  | (ludzi) w życiu spotyka się 

(często) dwa razy

man pflegte etw. zu sagen  | zwykło 

się coś mówić

markant  | wyrazisty 

mautpflichtig  | obowiązuje opłata 

drogowa 

mehrere Dutzend Zuhörer  |  

dziesiątki słuchaczy 

mehrwöchige Verhandlungen  |  

wielotygodniowe negocjacje 

mit Daten belegt  | potwierdzony 

danymi

mit den Händen fuchteln  |  

wymachiwać rękami

mit der Tür ins Haus fallen  | wyrwać 

się jak Filip z konopi, walić prosto z 

mostu

mit einer tiefen Stimme sprechen  |  

mówić głębokim głosem

mit etw. ist es nicht getan  | na 

czymś nie koniec 

mit etw. punkten  | zapunktować 

czymś 

mit etw. übereinstimmen  | być 

zgodnym z czymś

mit etw. vernünftig umgehen  |  

rozsądnie się z czymś obchodzić 

mit etw. vertraut sein  | być 

zaznajomionym z czymś

mit etw. vollgepackt  | napakowany, 

naładowany czymś 

mit etw. zusammenhängen  | mieć 

związek z czymś 

mit jdm. in Kontakt treten  | wejść z 

kimś w kontakt 

mit vollem Mund reden  | mówić z 

pełną buzią

mit Zeitdruck verhandeln  |  

negocjować pod presją czasu

mithilfe  | za pomocą
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möglichst  | możliwie 

muffelig  | mrukliwy

N
nach etw. streben  | dążyć do czegoś

nachfragen  | dowiedzieć się, dopytać 

się 

nebensächlich  | drugorzędny

neue Regelungen  | nowe ustalenia

neue Zugeständnisse anfordern  |  

żądać nowych ustępstw

nicht allzu weit entfernt  | niezbyt 

daleko oddalony 

nicht im Vorlauf ausscheiden  | nie 

odpaść w przedbiegach 

nicht in Frage kommen  | nie 

wchodzić w rachubę 

nicht um etw. herumkommen  | nie 

uniknąć czegoś

nicht zu unterschätzende 

Grundlagen  | podstawy, których nie 

należy bagatelizować 

nichtsdestotrotz  | tym niemniej

nonverbal  | niewerbalny

Ö
öffentliche Verkehrsmittel  |  

komunikacja miejska

öffentliches Auftreten  | publiczne 

wystąpienie

 

P
panische Angst haben  | panicznie 

bać się 

peinlich  | kłopotliwy, przykry

per Lastschrifteinzug  | poprzez 

polecenie zapłaty 

perfekte Strukturierung  | perfekcyjna 

struktura

persönliche Überzeugungen  |  

osobiste przekonania

Platz nehmen  | siadać 

plaudern  | gawędzić

plausibel  | przekonywająco

positiv einstimmender Ort  | miejsce, 

które pozytywnie nastraja 

präzise  | precyzyjny 

psychologischen Druck ausüben  |  

wywierać psychologiczną presję

R
ratsam  | wskazany

rechtzeitig  | w odpowiednim czasie 

redlich  | rzetelnie 

regelmäßig  | regularnie 

regelrecht  | naprawdę

reibungslos verlaufen  | przebiegać 

bez przeszkód 

relevant  | istotny

rüberkommen  | nasuwać się, 

docierać, być jasnym 

rund um etw.  | wokół czegoś 

runterkommen  | ochłonąć, uspokoić 

się

S
sachorientiert  | zorientowany na 

konkretną sprawę

sauber  | czysty 

scheinbar  | pozornie

scheuen  | unikać

schief gehen  | nie powieść się 

schlaffe Körperhaltung  | „oklapła” 

postawa ciała

schlaffer Händedruck  | słaby uścisk 

dłoni

Schlagzeilen machen  | znaleźć się na 

pierwszych stronach gazet

schlampig  | niechlujnie

schlicht und ergreifend  | pot. po 

prostu

schließlich  | w końcu 

schlimmstenfalls  | w najgorszym 

wypadku

schüchtern  | nieśmiały

schwachsinnig  | idiotyczny

schwitzende Hände  | pocące się 

dłonie

seinen Gegenüber von sich 

überzeugen  | przekonać do siebie 

swojego rozmówcę

seinen Sitz in X haben  | mieć 

siedzibę w X 
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selbstbewusst auftreten  |  

zachowywać się pewnie

sich an die Stirn tippen  | uderzać się 

w czoło

sich an die Vereinbarungen 

halten  | trzymać się ustaleń

sich an etw. anpassen  | dostosować 

się do czegoś

sich an etw. erinnern  | przypominać 

sobie coś 

sich an etw. halten  | trzymać się 

czegoś

sich annähren  | zbliżyć się

sich auf eine Dienstreise begeben  |  

udawać się w podróż służbową 

sich auf etw. verlassen  | polegać na 

czymś, zdać się na coś

sich aus etw. ergeben  | wynikać z 

czegoś

sich begeben  | udawać się

sich behaupten  | utrzymywać się 

sich bemerkbar machen  | dawać się 

we znaki 

sich bemühen  | starać się

sich bewähren  | sprawdzać się

sich dem Schicksal 

unterordnen  | zdać się na los

sich durch etw. auszeichnen  |  

wyróżniać się czymś 

sich ein Bild von etw. machen  |  

wyrobić sobie zdanie o czymś 

sich einarbeiten  | nabywać wprawy 

sich einstimmen  | usposabiać się, 

nastrajać się

sich entscheiden  | zdecydować się 

sich etw. merken  | zapamiętać sobie 

coś

sich etw. überlegen  | przemyśleć 

sobie coś 

sich etw. vor Augen führen  | pot. 

zdać sobie z czegoś sprawę

sich für etw. eignen  | nadawać się 

do czegoś

sich Gedanken machen  | rozmyślać, 

zastanawiać się

sich gegenseitig anschreien  |  

krzyczeć na siebie nawzajem 

sich in den Vordergrund stellen  |  

wysuwać się na pierwszy plan

sich lohnen  | opłacać się

sich mit etw. auseinandersetzen  |  

zajmować się czymś, zmierzyć się z 

czymś 

sich mit etw. beschäftigen  |  

zajmować się czymś 

sich mit etw. vertraut machen  |  

zapoznać się z czymś 

sich nach etw. richten  | kierować się 

czymś 

sich natürlich geben  | zachowywać 

się naturalnie

sich registrieren  | zarejestrować się 

sich setzen  | siadać 

sich streng an etw halten  | ściśle się 

czegoś trzymać 

sich über Alltägliches unterhalten  |  

rozmawiać o codziennych sprawach 

sich über etw. im Klaren sein  |  

zdawać sobie sprawę z czegoś 

sich um etw. drehen  | kręcić się 

wokół czegoś

sich um etw. kümmern  | troszczyć 

się o coś

sich um etw. Sorgen machen  |  

martwić się o coś 

sich verabschieden  | pożegnać się

sich verhalten  | zachowywać się 

sich verlegen fühlen  | czuć się 

zmieszanym/zakłopotanym

sich vor etw. scheuen  | wstydzić się 

przed czymś

sich zu etw. zwingen  | zmuszać się 

do czegoś 

sich zu helfen wissen  | umieć sobie 

poradzić

sich zufrieden geben  | zadowalać  

się czymś

sinken  | opadać

sinnvoll  | rozsądnie
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sobald  | jak tylko 

solid(-e)  | solidny

sprichwörtlich  | przysłowiowy

standardgemäß  | standardowy 

startklar sein  | być gotowym do startu

stattfinden  | odbywać się 

strikte Befolgung aller Vorschriften  |  

ścisłe trzymanie się wszystkich 

przepisów

stur auf den Bildschirm starren  |  

wlepiać wzrok w ekran

Sympathie und Kompetenz 

ausstrahlen  | emanować sympatią i 

wykazywać się kompetencjami

T
tätig sein  | pracować 

tätigen  | wykonywać

tatsächlich  | faktycznie 

Termine einstellen  | ustalić terminy

Tipps zusammenstellen  | zestawiać 

wskazówki 

trotzdem  | mimo to

Ü
über etw. Bescheid 

wissen  | wiedzieć o czymś 

über etw. verfügen  | dysponować 

czymś 

über sein Äußeres wahrgenommen 

werden  | być postrzeganym przez 

pryzmat wyglądu 

überpünktlich  | przesadnie 

punktualny

übersehen  | przeoczyć 

übertriebenes Statement  |  

przesadny komunikat 

überzeugend  | przekonywająco

üble Nachrede  | obmowa, 

zniesławienie

üblich  | zwykły, utarty, normalny

Übung macht den Meister  |  

ćwiczenie czyni mistrza

U
um den Brei herumreden  | owijać  

w bawełnę

um den Brei reden  | owijać w 

bawełnę

umso mehr  | tym bardziej 

Un- bzw. Zwischenfall, -fälle  |  

wypadek lub incydent 

unabdingbar  |  nieodzowny

unabhängig  | niezależnie

unbedingt  | koniecznie

unentbehrlich  | niezbędny 

unerbittlich  | nieubłagalny

unerlässlich  | niezbędny 

unerwähnt bleiben  | pozostać 

nieporuszonym (temat)

unerwünscht  | niepożądany, niemile 

widziany

ungefähr  | mniej więcej 

ungestört  | bez przeszkód

ungewohnt  | nieznany

unhöflich  | nieuprzejmie

unrealistische Forderungen stellen  |  

stawiać nieralistyczne żądania

unterwegs sein  | być w drodze,  

w podróży 

unüberschaubar  | nieprzejrzysty 

unübersichtlich  | nieczytelny

unverbindliche Sätze  | zdania pełne 

rezerwy

unverzeihlich  | niewybaczalny 

unvorhergesehene Schwierigkeiten 

haben  | mieć nieprzewidziane 

trudności

unzählig  | niezliczony

V
vage Aussagen  | niejasne 

wypowiedzi

vergeblich  | daremny 

vergehen  | przemijać 

verhandeln  | negocjować

verhasst  | znienawidzony

verlaufen  | przebiegać

verloren gehen  | zgubić się 

vermeiden  | unikać

verpönt  | naganny



www.deutschaktuell.pl
Wydanie Specjalne 2/2016 

Wirtschaftsdeutsch in der Praxis

verschränkte Hände und Beine  |  

skrzyżowane ręce czy nogi

versehen  | zaopatrzyć

versichert  | ubezpieczony 

Vertrauen aufbauen  | budować 

zaufanie

vertrauenswürdig  | godny zaufania

viel Spaß und Erfolg  | wiele radości i 

sukcesów 

voller Hingabe  | z pełnym 

poświęceniem

vom ersten Moment an  | od 

pierwszego momentu 

von Bedeutung sein  | mieć znaczenie

von einem Thema zum anderen 

springen  | przeskakiwać z jednego 

tematu na drugi

von etw. abhängen  | zależeć od 

czegoś

von etw. ausgehen  | zakładać, 

wychodzić z założenia 

von etw. erfahren  | dowiedzieć się  

o czymś 

von etw. überzeugt sein  | być  

o czymś przekonanym 

von großer Bedeutung sein  | mieć 

duże znaczenie 

von großer Relevanz sein  | być 

niezwykle istotnym 

von vornherein  | na samym wstępie, 

z góry

von Vorteil sein  | być zaletą 

voneinander entfernt sein  | być 

oddalonym od siebie

vor Ort  | na miejscu

vorab  | z góry, uprzednio 

vorab definiertes Anliegen  | z góry 

ustalona sprawa 

vorbereitet  | przygotowany 

Vorbereitungen für etw. treffen  |  

czynić przygotowania do czegoś 

vorbildlich  | wzorowo

vorgegeben  | wyznaczyć, określić

vorhanden sein  | być dostępnym 

vorher  | wcześniej 

vorkommen  | zdarzać się

vorsichtig sein  | być ostrożnym

vorteilhaft  | korzystny 

vorwiegend  | głównie

W
Weiterbildungsmöglichkeiten (Pl.)  |  

możliwości dalszego rozwoju

werktags  | w dni robocze

wertvoll  | wartościowy

wesentlich  | istotny

Wie es mit der Technik steht  | jak 

wygląda sprawa z techniką

 

Z
Zahlungen tätigen  | dokonywać 

opłat

Zeit ist Geld  | czas to pieniądz

zögern  | zwlekać 

zu erreichen sein  | być dostępnym

zu etw. gehören  | należeć do czegoś 

zu etw. greifen  | sięgać po coś 

zu etw. überleiten  | przechodzić do 

czegoś 

zu guter Letzt  | na sam koniec

zu Missverständnissen 

kommen  | dochodzić do 

nieporozumień

zu Schlüsselkompetenzen 

heranwachsen  |  stać się 

kompetencjami kluczowymi 

zulässig  | dozwolony

zum guten Ton gehören  | należeć do 

dobrego tonu

zum Nachdenken anregen  | zmuszać 

do myślenia

zum Scheitern verurteilt sein  | być 

skazanym na porażkę

zum Schluss  | na koniec

zurückhaltend  | powściągliwy

Zusammenfassend ist zu sagen...  |  

Podsumowując, należy powiedzieć...

zuvorkommend  | uprzejmie 


