
 

Copyright © Agnieszka Drummer 
Więcej informacji:  www.AgnieszkaDrummer.pl 

 

1
 

CUD:  

Cudowna Układanka Drummer 

Czasownika arbeiten chyba nikomu przedstawiać nie trzeba, jest w końcu 

jednym z pierwszych niemieckich słów, z jakimi spotykamy się, 

rozpoczynając naszą przygodę z tym językiem. Czy jednak znamy 

wszystkie możliwości jego użycia i tajemnice? 

Arbeiten jest czasownikiem prawie regularnym. Jego formy w czasach 

przeszłych to ich arbeitete w czasie Präteritum oraz ich habe gearbeitet 

w czasie Perfekt.  

Jako że temat (rdzeń) czasownika kończy się na spółgłoskę -t, trudno jest 

dokleić do niego niektóre końcówki osobowe. Nie bójmy się więc sięgać 

po dodatkowe -e-, które sprawi, że ten ważny czasownik nie będzie 

złośliwym łamańcem językowym. Powiemy więc: 

 

ich arbeite wir arbeiten 

du arbeitest ihr arbeitet 

er / sie / es arbeitet Sie / sie arbeiten 
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Arbeiten i przyimki 

Czasownik arbeiten jest nieprzechodni. Oznacza to, że opisuje akcję, ale 

nie podaje obiektu, na którym ta akcja jest przeprowadzana 

(w przeciwieństwie do np. machen, gdzie taki obiekt podać wręcz musimy: 

Ich mache meine Hausaufgabe. – Odrabiam lekcje.) 

Możemy jednak powiedzieć, że pracujemy nad czymś. Zrobimy to po 

niemiecku za pomocą przyimka an + Dativ: 

Der Musiker arbeitet an seinem Debütalbum. – Muzyk pracuje nad 

swoim debiutanckim albumem. 

Die Regierung arbeitet an der Lösung der Krise. – Rząd pracuje nad 

rozwiązaniem kryzysu. 

 

W tym znaczeniu, choć rzadziej i tylko w kontekście prac pisemnych (np. 

naukowych) wystąpić może również przyimek über + Akkusativ: 

Der Wissenschaftler arbeitet über die elektromagnetische Strahlung. 

– Naukowiec pracuje nad (= prowadzi badania nad) promieniowaniem 

elektromagnetycznym. 

 

Pracować można również za coś. Wtedy najczęściej użyjemy przyimka für 

+ Akkusativ: 

Selbstverständlich arbeitet er für Geld. – Oczywiście, że pracuje on za 

pieniądze. 
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Pracować można również na coś / dla czegoś lub przeciwko czemuś: für 

lub gegen + Akkusativ: 

Der Bürgermeister arbeitet für das Wohl der Bürgerinnen und Bürger. 

– Burmistrz pracuje dla dobra obywatelek i obywateli. 

Die Aktivisten arbeiten gegen das Regime. – Aktywiści pracują 

przeciwko reżimowi. 

Jak możemy pracować? 

Czasownik arbeiten może być łatwo doprecyzowany za pomocą 

przysłówków lub fraz przyimkowych. Zobaczmy, jak możemy opisać naszą 

pracę!  

Zacznijmy od rodzaju pracy. 

Ich arbeite 

geistig 

wissenschaftlich 

praktisch 

körperlich 

 

an einem Computer 

mit einem Programm 

unter guten 

Bedingungen 

im Auftrag 

umysłowo 

naukowo 

praktycznie 

fizycznie (uwaga: nie 

physisch) 

przy komputerze 

z programem 

w dobrych warunkach 

 

na zlecenie 
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Przejdźmy teraz do jakości naszej lub czyjejś pracy: 

Ich arbeite 

zufriedenstellend 

gut 

korrekt 

sauber 

fehlerfrei 

nach Plan 

ordentlich 

genau 

gründlich 

sorgfältig 

präzise 

konsequent 

gleichmäßig 

exakt 

 

vernünftig 

gewissenhaft 

zuverlässig 

systematisch 

nach einem System 

tüchtig 

professionell 

wie ein Profi 

produktiv 

erfolgreich 

effizient 

schwer 

zadowalająco 

dobrze 

prawidłowo 

czysto 

bezbłędnie 

według planu 

porządnie 

dokładnie 

gruntownie 

starannie 

precyzyjnie 

konsekwentnie 

równomiernie 

dokładnie (tak, jak 

powinno być) 

rozsądnie 

sumiennie 

niezawodnie 

systematycznie 

według systemu 

pilnie, solidnie 

profesjonalnie 

jak profesjonalista 

produktywnie 

skutecznie 

efektywnie 

ciężko 
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uneffizient 

unwirtschaftlich 

nieefektywnie 

niegospodarnie 

 

Jak szybko pracujemy? 

Ich arbeite 

schnell 

rasch 

emsig 

eifrig 

flink 

zügig 

ununterbrochen 

langsam 

szybko 

ekspresowo 

mrówczo 

zawzięcie 

żwawo 

płynnie 

nieprzerwanie 

wolno 

 

A co z pieniędzmi? 

Ich arbeite 

kostendeckend 

wirtschaftlich 

unentgeltlich 

auf eigene Rechnung 

umsonst 

gratis 

ehrenamtlich 

(nur) für Geld 

für einen Lohn / zu einem 

Lohn 

na utrzymanie 

gospodarnie 

nieodpłatnie 

na własny rachunek 

za darmo / na darmo 

za darmo 

charytatywnie 

(tylko) dla pieniędzy 

na „dniówkę” 
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Kiedy i w jakim trybie pracujemy? 

Ich arbeite 

nebenbei / nebenher 

nebenberuflich 

 

an mehreren Projekten 

gleichzeitig 

halbtags 

ganztags 

hauptberuflich 

freiberuflich 

 

in meinem Beruf 

stundenlang 

tagsüber 

nachts 

ein Leben lang 

dodatkowo 

dodatkowo (poza 

zawodem) 

nad wieloma projektami 

jednocześnie 

na pół etatu 

na cały etat 

głównie (zawodowo) 

jako freelancer (w wolnym 

zawodzie) 

w moim zawodzie 

godzinami 

cały dzień 

nocą 

całe życie 

 

Gdzie pracujemy? 

Ich arbeite 

von zu Hause aus 

von daheim 

auswärts 

 

in einem Betrieb 

in einer Fabrik 

im Büro 

z domu 

z domu 

poza (swoim) miastem (na 

wyjeździe) 

w zakładzie 

w fabryce 

w biurze 
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Sporo tego, prawda? Żeby wybrać te określenia, które są dla Ciebie 

najważniejsze możesz spróbować odpowiedzieć na poniższe pytania: 

• Arbeitest du gern? – Czy lubisz pracować? 

• Hast du schon ehrenamtlich gearbeitet? – Czy pracowałeś/łaś już jako 

wolontariusz(ka)? 

• Arbeitest du unter guten Bedingungen? Wenn nein, was fehlt an 

deinem Arbeitsplatz? – Pracujesz w dobrych warunkach? Jeśli nie, czego 

brakuje w twoim miejscu pracy? 

• Arbeitest du in deinem Beruf? – Pracujesz w swoim zawodzie? 

• Arbeitest du lieber im Büro oder von zu Hause aus? – Wolisz pracować 

w biurze czy z domu? 

• Nachts arbeiten – wäre das etwas für dich? – Praca w nocy – byłoby 

to coś dla Ciebie? 

• Ein perfekter Mitarbeiter – wie sollte er arbeiten? – Idealny pracownik 

– jak powinien pracować? 

• Wie würdest du lieber arbeiten: geistig oder körperlich? – Jak 

wolał(a)byś pracować: umysłowo czy fizycznie? 

 

Czasowniki z -arbeiten 

• erarbeiten – wypracować / opracować 

Er hat sich seine jetzige Position allein erarbeitet. – Sam sobie 

wypracował swoją obecną pozycję. 
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Jetzt müssen wir einen Plan erarbeiten. – Teraz musimy opracować 

plan. 

 

• bearbeiten – obrabiać / opracować 

Anna bearbeitet Leder und macht Taschen daraus. – Anna obrabia 

skórę i robi z niej torby. 

Bearbeiten Sie das Thema aus dem Buch! – Proszę opracować temat 

z książki! 

 

• verarbeiten – przetwarzać / przerabiać 

Man kann viel Geld verdienen, indem man hochwertige Materialien 

verarbeitet. – Można zarobić dużo pieniędzy przetwarzając drogocenne 

materiały. 

Diese Fotos sind verarbeitet. – Te zdjęcia są przerobione. 

 

• zusammenarbeiten – współpracować 

Wir sind schneller fertig, wenn wir zusammenarbeiten. – Szybciej 

skończymy, jeśli będziemy współpracować. 

 

• sich hocharbeiten – wypracować sobie pozycję 

Ich habe mich zum Schulleiter hochgearbeitet. – Wspiąłem / wspięłam 

się aż na stanowisko dyrektora szkoły. 
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• sich emporarbeiten – wspiąć się (w kontekście kariery) 

Obwohl ihr Vater gute Beziehungen pflegte, wollte sie sich aus 

eigener Kraft emporarbeiten. – Choć jej ojciec miał dobre kontakty, 

ona chciała się piąć po drabinie kariery własnymi siłami. 

 

• entgegenarbeiten + Dativ – zwalczać coś / udaremniać 

Der YouTuber arbeitet Verschwörungstheorien entgegen. 

– YouTuber zwalcza teorie spiskowe.  

 

Arbeiten w znaczeniu przenośnym 

Arbeiten może zastąpić kilka innych, bardziej skomplikowanych 

czasowników w kilku utartych zwrotach. 

Das Holz arbeitet. – Drewno pracuje (kurczy się lub rozszerza). 

Der Wein arbeitet. – Wino pracuje (fermentuje). 

Der Teig* arbeitet. – Ciasto pracuje (rośnie). 

Das Herz arbeitet regelmäßig. – Serce pracuje równo (bije). 

 

 

 

*Uwaga na wymowę słowa Teig. W tym wypadku musimy powiedzieć 

/tajk/, ponieważ gdy wypowiemy je jako /tajś/, wyjdzie nam der Teich, czyli 

staw. 
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Jako że urządzenia zastępowały pracę ludzkich mięśni, język przeniósł na 

nie niektóre czasowniki wcześniej typowe dla człowieka: 

Die Machine arbeitet einwandfrei. – Maszyna / urządzenie pracuje bez 

zarzutów. 

 

Sporo nowych wyrażeń do nauczenia, prawda? Jednak pamiętajmy, że 

Ohne Fleiß kein Preis! – Bez pracy nie ma kołaczy! (dosł. bez wysiłku nie 

ma nagrody). 

 

 

 

 

 

 

Agnieszka Drummer 

germanistka, lingwistka, tłumaczka przysięgła, pedagog, 
autorka kilkunastu bestsellerowych podręczników oraz 
autorskiej metody nauki (Metoda AD), wykładowczyni 
akademicka i Twoja wirtualna lektorka niemieckiego 😊 
 

Współpraca: 

Mateusz Chrostek – germanista, absolwent UAM w Poznaniu, z dużym doświadczeniem 
w nauczaniu online, uczył też niemieckiego w szkole językowej w Berlinie. Pasjonat 
niemieckiego. 

 


