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CUD:  

Cudowna Układanka Drummer 

Czasownik wissen można przetłumaczyć na język polski jako: 

• wiedzieć 

• umieć 

• znać 

Zacznijmy od form osobowych tego czasownika, ponieważ 

odmienia się nieregularnie. 

ich weiß wir wissen 

du weißt ihr wisst 

er 

sie 

es 

weiß 
sie 

Sie 
wissen 

Jednym z najczęstszych błędów popełnianych przez Polaków 

i innych uczących się niemieckiego jest dodawanie końcówki „-t” 

to trzeciej osoby liczby pojedynczej. Prawie wszystkie niemieckie 

czasowniki mają tam końcówkę „-t”, jedynym wyjątkiem są 
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czasowniki modalne, w przypadku których forma pierwszej osoby 

jest identyczna z formą trzeciej osoby (np. ich muss, er muss, ich 

will, er will, ich kann, er kann itd.). Z tego powodu w niektórych 

podręcznikach znajdziecie odmianę czasownika wissen w tabeli 

razem z odmianą czasowników modalnych, choć oczywiście 

wissen do tej grupy nie należy. Tylko jego odmiana przez osoby 

wygląda łudząco podobnie. 

Również formy czasów przeszłych tego czasownika należy 

zapamiętać: 

wissen – wusste – hat gewusst 

Generalnie w komunikacji ustnej zawsze zdecydowanie częściej 

używamy czasu przeszłego Perfekt, tylko niektóre czasowniki 

występują częściej w czasie przeszłym Präteritum (a konkretnie 

przede wszystkim: sein, haben, werden oraz wszystkie 

czasowniki modalne). W przypadku wissen używa się w mowie 

obu form, powiedziałabym, że 50:50, choć nie jest to poparte 

żadną oficjalną statystyką. 

Przy okazji koniecznie warto wspomnieć, że również forma 

Konjunktiv II, czyli trybu przypuszczającego tworzona jest na 

podstawie formy czasu Präteritum: 

ich wusste – wiedziałem/łam 

ich wüsste – wiedział(a)bym 
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Aby utworzyć tryb przypuszczający należy więc dodać przegłos 

czyli tzw. Umlaut do formy czasu Präteritum. 

Wenn er nur wüsste, dass ich seine Hilfe brauche… 

Gdyby tylko wiedział, że potrzebuję jego pomocy… 

Wenn ich nur wüsste, wo sie ist…  

Gdybym tylko wiedział/a, gdzie ona jest… 

Może różnica między literami u i ü wydaje się Wam mało istotna, 

ale są istnieją wyrazy, w których ich niepoprawna wymowa po 

prostu zmienia znaczenie wyrazu, a przez to wypacza sens całej 

wypowiedzi, np.: 

Ich wusste, wie ich helfen kann. 

Wiedziałam/-em, jak mogę pomóc. 

Ich wüsste, wie ich helfen kann. 

Wiedział(a)/-bym, jak mogę pomóc. 

Czasownik wissen w znaczeniu „znać” łączy się z Akkusativem, 

czyli biernikiem. 

kto? znać kogo? co? tłumaczenie 

Ich 
Er 
Meine Chefin 
Deine Eltern 

weiß 
weiß 
weiß 
wissen 

seine Adresse. 
ihren Namen. 
meine Familie. 
das Neueste. 
das Geheimnis. 
die Erklärung. 
den Witz. 
die Antwort. 
die Lösung 

jego adres 
jej nazwisko 
moją rodzinę 
nowinę 
tajemnicę 
wytłumaczenie 
ten żart. 
odpowiedź. 
rozwiązanie. 
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die Einzelheiten. 
das Datum. 
die Bedeutung. 

szczegóły. 
datę 
znaczenie 

 

Das Beste weißt du noch gar nicht. 

Najlepszego jeszcze wcale nie wiesz. 

Das Schlimmste weißt du noch gar nicht. 

Najgorszego jeszcze wcale nie wiesz. 

Warto wspomnieć tu o bardzo użytecznym słowie der 

Bescheid, które oznacza tyle co informacja i występuje 

w bardzo istotnych połączeniach: 

Bescheid geben – dać znać 

Gib mir Bescheid, wenn du etwas weißt. 

Daj mi znać, gdy będziesz coś wiedzieć. 

Oraz coś, co ciężko przetłumaczyć na język polski: 

Bescheid wissen – wiedzieć / mieć informację 

Hast du ihm schon vom Tod seiner Oma gesagt? 

Powiedziałeś/łaś mu już o śmierci jego babci? 

Ja, er weiß schon Bescheid. 

Tak, on już wie.  
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Jak można coś wiedzieć? 

(sehr) wohl dobrze / doskonale 

Er weiß es sehr wohl, dass wir 
keine andere Wahl hatten. 

Dobrze wie, że nie mieliśmy innego 
wyjścia. 

wirklich naprawdę 

Niemand weiß so wirklich, wer in 
diesem Haus wohnt. 

Nikt tak naprawdę nie wie, kto 
mieszka w tym domu. 

sicher / sicherlich / genau / 
hundertprozentig  

na pewno / z pewnością / dokładnie 
/ na sto procent 

Er weiß hundertprozentig 
Bescheid. 

On na sto procent wie. 

mit Sicherheit z pewnością / na pewno 

Ich weiß mit Sicherheit, dass es 
möglich ist. 

Wiem na pewno, że to jest możliwe. 

[alles] besser [wszystko] lepiej 

Sie weiß immer alles besser und 
will sich keine anderen 
Meinungen anhören. 

Ona zawsze wszystko lepiej wie i 
nie chce wysłuchać żadnych innych 
opinii. 

instinktiv instynktownie 

Ich wusste instinktiv, dass sie 
ganz besonders ist. 

Wiedziałem instynktownie, że ona 
jest wyjątkowa. 

intuitiv intuicyjnie 

Sie hat mir gesagt, was ich 
intuitiv wusste. 

Powiedziała mi to, co intuicyjnie 
wiedziałam. 

erfahrungsgemäß / aus eigener 
Erfahrung 

z doświadczenia / z własnego 
doświadczenia 

Das weiß ich aus eigener 
Erfahrung. 

Wiem to z własnego 
doświadczenia. 

selbstverständlich oczywiście 
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Selbstverständlich hat sie schon 
alles gewusst. 

Oczywiście o wszystkim już 
wiedziała. 

eh tak czy siak 

Das wusste er eh. Tak czy siak to wiedział. 

selbst samemu 

Das musst du schon selbst 
wissen. 

To już sam musisz wiedzieć. 

auswendig na pamięć 

Seine Ausreden weiß ich 
auswendig. 

Znam jego wymówki na pamięć. 

ungefähr / ansatzweise mniej więcej / w niewielkim stopniu 

Sie weiß nicht mal ungefähr, wo 
Uganda liegt. 

Ona nie wie nawet mniej więcej, 
gdzie leży Uganda. 

[zu] wenig [zbyt] mało 

Ich weiß zu wenig über meine 
eigene Familie. 

Zbyt mało wiem o mojej własnej 
rodzinie. 

soweit o ile / z tego co 

Soweit ich weiß, kommt er nicht 
am Sonntag. 

Z tego co wiem, on nie przyjdzie w 
niedzielę. 

genug wystarczająco 

Ich weiß schon genug über 
seinen Unfall. 

Wiem wystarczająco o jego 
wypadku. 

von vornherein od początku / z góry 

Von vornherein wusste ich, was 
sie etwas im Schilde führt. 

Od początku wiedziałam, co ona 
coś knuje. 

im ersten Augenblick / von 
Anfang an 

w pierwszej chwili / od początku 

Im ersten Augenblick wusste ich 
nicht, was sie meint. 

W pierwszej chwili nie wiedziałem, 
o co jej chodzi. 
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schon lange / längst już dawno 

Das habe ich schon lange 
gewusst. 

Już dawno o tym wiedziałam. 

im Nachhinein po fakcie 

Leider wusste er erst im 
Nachhinein, welche Lösung am 
besten war. 

Niestety wiedział dopiero po fakcie, 
które rozwiązanie było najlepsze. 

theoretisch  teoretycznie 

Theoretisch weiß ich das schon… W teorii to ja to wiem… 

angeblich rzekomo 

Angeblich wusste sie nichts 
davon. 

Rzekomo nic o tym nie wiedziała. 

 

Wissen z różnymi przyimkami 

Kiedy chcemy powiedzieć, że wiemy o istnieniu czegoś, użyjemy 

czasownika wissen wraz z przyimkiem von: wissen von + Dativ: 

Er wusste nicht, dass ich das Geld hatte. 

Nie wiedział, że ja miałem te pieniądze. 

Er wusste nichts von dem Geld. 

Nie wiedział nic o tych pieniądzach. 

Die Mutter weiß nichts von Schwierigkeiten ihrer Tochter.  

Matka nie wie nic o trudnościach jej córki. 

Von der Politik will ich nichts mehr wissen.  

O polityce nie chcę już nic więcej wiedzieć (w sensie: nie 

mów mi już nic o tym). 
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Ich weiß nichts von der Sache. 

Nie wiem nic o tej sprawie. 

Die Geschwister, die in verschiedenen Pflegefamilien 

aufgewachsen sind, wissen nichts voneinander. 

Rodzeństwo, które wychowało się w różnych rodzinach 

zastępczych nic o sobie nie wie [nie wiedzą o wzajemnym 

istnieniu]. 

Was können Sie vom Leben einfacher Leute wissen? 

Co może Pan/i wiedzieć o życiu prostych ludzi? 

Czasownika wissen możemy użyć również z przyimkiem über, 

aby podkreślić, że mamy dużą wiedzę na jakiś temat: wissen über 

+ Akkusativ. 

Der Reiseführer weiß viel über Russland. 

Przewodnik wie dużo o Rosji. 

Zwróćmy uwagę na różnicę między von a über: 

Er wusste vom Unfall seiner Frau. 

Wiedział o wypadku jego żony. (Wiedział, że wypadek miał 

miejsce.) 

Er wusste über den Unfall deiner Frau. 

Wiedział o wypadku jego żony. (Miał dokładne informacje na 

temat tego wypadku.) 
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Skąd możemy coś wiedzieć? 

Woher weißst du das? 

Skąd to wiesz? 

Do odpowiedzi na to pytanie użyjemy przyimków: 

von – w przypadku osób 

aus – w przypadku rzeczy 

Ich weiß es 

von Herrn Müller. 

von meiner Lehrerin. 

von dem Vortrag 

aus der Schule. 

aus dem Buch. 

aus seinem eigenen 
Munde. 

aus einer zuverlässigen 
Quelle. 

Wiem to od pana Müllera. 

Wiem to od mojej nauczycielki. 

Wiem o tym z wykładu. 

Wiem to ze szkoły. 

Wiem to z książki. 

Wiem to z jego własnych ust. 
 

Wiem to z pewnego źródła. 

 

Z kilkoma szczególnymi słowami oznaczającymi rozwiązanie 

problemów użyjemy również przyimka gegen + Akkuastiv. 

Weißt du 

ein Mittel gegen 
Zahnschmerzen? 

Znasz środek (lek) na ból zęba? 

die Lösung gegen 
Hunger und Armut? 

Znasz rozwiązanie [problemu] 
głodu i ubóstwa? 

Czasami zdarza się, że ktoś nas o coś pyta i odpowiadamy 

używając czasownika glauben, np.: 
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Wie weit ist es von Berlin nach Poznań? 

Jak daleko jest z Berlina do Poznania? 

Ich glaube 250 km. 

Chyba 250 km. 

Częstą reakcją w takiej sytuacji jest: 

Weißt du oder glaubst du? 

To wiesz czy nie wiesz? / Chyba, czy na pewno?1 

Kiedy nie mamy o czymś pojęcia: 

Weiß Gott! – Bóg wie! 

Weiß der Teufel! – Diabli wiedzą! 

Weiß der Teufel, warum das nicht funktioniert! 

Diabli wiedzą, dlaczego to nie działa! 

Es ist beruhigend zu wissen, dass… 

Pociesza / Uspokaja mnie myśl, że… 

Es ist beruhigend zu wissen, dass alle soweit gesund sind. 

Pociesza mnie myśl, że wszyscy są jak dotąd zdrowi. 

Gut zu wissen! – Dobrze wiedzieć! 

 
1 Dosłownie: Wiesz to czy wierzysz w to? 
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Gut zu wissen, wie man Deutsch effektiver lernen kann. 

Dobrze wiedzieć, jak uczyć się niemieckiego bardziej 

efektywnie. 

Wissen występuje również jako umieć. W tym znaczeniu jest 

synonimem czasownika modalnego können. 

O ile czasowniki modalne występują bezpośrednio 

z bezokolicznikiem innego czasownika, wissen wymaga jeszcze 

użycia zu: 

wissen etwas zu tun – wiedzieć jak coś zrobić 

Mein Onkel weiß nicht, sich zu benehmen. 

Mój wujek nie potrafi się zachować. 

zu schätzen wissen – docenić 

Im Nachhinein wusste er die Hilfe seiner Freunde zu 

schätzen. 

Po fakcie docenił pomoc swoich przyjaciół. 

mit etwas nicht anzufangen wissen 

nie wiedzieć, co z czymś począć 

Sie wussten nicht, was mit ihrer Freizeit anzufangen. 

Nie wiedzieli co począć z ich czasem wolnym. 
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Ich weiß, dass ich nichts weiß. 

Wiem, że nic nie wiem. 

Konfuzius 

Wissen heißt wissen, wo es geschrieben steht. 

Wiedza oznacza wiedzieć, gdzie to jest napisane. 

Albert Einstein 

Wissen ist Macht. 

Wiedza to potęga. 

Francis Bacon 

 

 

I tej bardzo potrzebnej wiedzy o wissen Wam życzymy! 

 

 

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. 


