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CUD:  

Cudowna Układanka Drummer 

Czasownik geben, czyli dawać, jest w języku niemieckim nieregularny. 

Należy on do czasowników, w których samogłoska w głównej części 

wyrazu zmienia się już w czasie teraźniejszym, a dokładniej: w formach du 

oraz er/sie/es. Spójrzmy więc na całą odmianę: 

ich gebe wir geben 

du gibst ihr gebt 

er 

sie 

es 

gibt 
sie 

Sie 
geben 

 

Forma tego czasownika w czasie Präteritum to gab, natomiast w czasie 

Perfekt (hat) gegeben. 

Jeśli odmiana tego czasownika jeszcze nie weszła ci do głowy – nie 

przejmuj się. Geben to jedno z najczęściej używanych w języku 

niemieckich słów. Usłyszysz je niemal w każdej rozmowie, zobaczysz 



 

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

 

2
 

w każdym artykule, więc bardzo szybko się z nim zaprzyjaźnisz. A warto 

to zrobić, bo za chwilę pokażemy ci, jak ważny to czasownik. 

Zacznijmy od pierwszej funkcji czasownika geben, która z dawaniem ma 

niewiele wspólnego. Jak powiedzieć po niemiecku, że coś jest? Po prostu. 

Na przykład, gdy po świętach nie jesteś w stanie już nic więcej w siebie 

wcisnąć, no chyba że serniczek. Ale czy serniczek jeszcze jest? 

Podpowiedź: nie użyjemy czasownika sein. Nie można powiedzieć:  

Der Käsekuchen ist. 

Po ist musi być jeszcze jakaś dodatkowa informacja, np.: 

Der Käsekuchen ist lecker. – Sernik jest pyszny. 

Nie chodzi nam tu jednak o przypisanie deserowi jakiejś cechy. Chcemy 

znać stan naszej spiżarni i wiedzieć, czy ostatni kawałek sernika jeszcze 

się znajdzie, czy już za późno. Użyjemy wtedy konstrukcji es gibt + 

Akkusativ. 

Gibt es noch Käsekuchen? – Jest jeszcze sernik? 

Es gibt noch ein Stück Käsekuchen im Kühlschrank. – Jest jeszcze 

kawałek sernika w lodówce. 

 

Jeśli masz jeszcze wątpliwość, czy użyć czasownika sein czy konstrukcji 

es gibt, spróbuj zaprzeczyć zdania w języku polskim: 

Sernik nie jest pyszny. 

Nie ma już sernika. 

Wtedy, kiedy w polskim przeczeniu „jest” zmienia się w „nie ma”, po 

niemiecku zarówno w formie twierdzącej, jak i przeczącej będzie es gibt. 
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Der Käsekuchen ist nicht lecker. 

Es gibt keinen Käsekuchen mehr. 

 

Es gibt z przymiotnikami i przysłówkami 

Co możemy dodać do es gibt? Okazuje się, że tę prostą konstrukcję 

w znaczny sposób możemy ubogacić. Spójrzmy na poniższe przykłady: 

 

• Es gibt heute / Es gab nie … - Dziś jest… (w dzisiejszych czasach) / 

Nigdy nie było… 

Gibt es heute noch seriöse Journalisten? – Czy w dzisiejszych czasach 

są jeszcze poważni dziennikarze? 

So etwas hat es noch nie gegeben! – Czegoś takiego jeszcze nie było! 

Er hat so gesprochen, als hätte es mich überhaupt nicht gegeben! 

– Tak mówił, jakby mnie w ogóle nie było! 

 

• jemanden/etwas gibt es massenhaft / tatsächlich / tonnenweise – 

kogoś/czegoś jest mnóstwo / ktoś/coś jest faktycznie / całymi tonami 

Am Strand gibt es massenhaft Muscheln. – Na plaży jest masa muszli. 

Glaubst du, dass es die Vampire tatsächlich gibt? – Myślisz, że 

wampiry faktycznie istnieją? 

 

• etwas gibt es billig / kostenlos – coś jest tanie / za darmo 

Auf AliExpress gibt es alles billig. – Na AliExpress wszystko jest tanie. 
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Einen Parkplatz gibt es kostenlos vor dem Hotel. – Parking jest za 

darmo przed hotelem. 

 

• etwas gibt es wie Sand am Meer1 – czegoś jest na pęczki / w bród 

Influencer gibt es heute wie Sand am Meer. – Influencerów jest dziś na 

pęczki. 

 

Gdzie coś może być? 

• etwas gibt es in der Natur – coś jest / występuje w naturze 

In der Natur gibt es keine schwarze Farbe. – W naturze nie występuje 

czarny kolor. 

 

• etwas gibt es auf der Welt – coś jest na świecie 

Auf der Welt gibt es noch viele undemokratische Länder. – Na świecie 

jest jeszcze dużo niedemokratycznych krajów. 

 

Co może być lub czego może nie być? Oto częste połączenia: 

• es gibt keinen Weg zurück – nie ma odwrotu 

Wenn du mir der neusten Serie anfängst, gibt es keinen Weg zurück. 

– Jak już zaczniesz ten nowy serial, to nie ma odwrotu. 

 

• es gibt Momente… – są chwile… 

 
1 dosłownie: jak piasku nad morzem 
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Es gibt Momente, da möchte man vor Scham im Boden versinken. 

– Są chwile, gdy człowiek ze wstydu chce zapaść się pod ziemię. 

 

• es gibt keine Entschuldigung – nie ma usprawiedliwienia 

Für ein solches Verhalten gibt es keine Entschuldigung. – Na takie 

zachowanie nie ma usprawiedliwienia.  

 

• es gibt Ausnahmen – są wyjątki 

Von dieser Regel gibt es leider Ausnahmen. – Od tej reguły są niestety 

wyjątki. 

 

• für / gegen etwas gibt es kein Rezept – na coś nie ma recepty (für, 

gdy coś jest porządane, a gegen, gdy nie jest) 

Für ein ewiges Glück gibt es kein einfaches Rezept. – Nie ma prostej 

recepty na wieczne szczęście. 

Gegen Zivilisationskrankheiten gibt es noch kein Rezept. – Wciąż nie 

ma recepty na choroby cywilizacyjne.  

 

Przejdźmy teraz do właściwego znaczenia czasownika geben, czyli 

„dawać”. Najczęściej łączy się on z dopełnieniem bliższym i dalszym, czyli 

dajemy komuś coś: jemandem (Dativ, celownik) etwas (Akkusativ, 

biernik) geben. 

Der Osterhase gibt den Kindern Geschenke. – Zając wielkanocny daje 

dzieciom prezenty. 
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Spójrzmy teraz JAK możemy coś dawać: 

gern 

Für einen guten Zweck gibt sie 

immer gern Geld. 

 

willig 

Willig gab der Sänger allen ein 

Autogramm, die ihn danach 

fragten.  

 

recht geben 

Wenn er alt genug ist, wird er 

bestimmt verstehen und mir 

recht geben. 

 

bekannt / zur Kenntnis geben 

Die Entdeckung wurde bereits 

bekannt gegeben. 

Das Sitzungsprotokoll wird 

allen Teilnehmenden 

nachträglich zur Kenntnis 

gegeben. 

 

 

chętnie 

Na dobry cel zawsze chętnie daje 

pieniądze. 

 

ochoczo 

Piosenkarz ochoczo dawał 

autografy wszystkim, którzy o to 

prosili. 

 

przyznać rację 

Gdy dorośnie, na pewno zrozumie 

i przyzna mi rację. 

 

 

podać do wiadomości / ogłosić 

Odkrycie zostało już podane do 

wiadomości. 

Protokół z posiedzenia zostanie 

przekazany do wiadomości 

wszystkim uczestnikom 

w późniejszym terminie. 
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schriftlich geben 

Könnten Sie es mir schriftlich 

geben? 

dać na piśmie 

Mógłby/Mogłaby mi Pan/Pani dać 

to na piśmie? 

Oto ważne czasowniki złożone z geben: 

• abgeben – oddawać (coś swojego) 

Er hat mir die Hälfte vom Kuchen abgegeben. – Oddał mi połowę ciasta. 

 

• zurückgeben – zwracać / oddawać  

Das Buch muss binnen 7 Tagen zurückgegeben werden. – Książka 

musi zostać oddana w ciągu 7 dni. 

 

• übergeben – przekazywać 

Kannst du die Schlüssel meinem Nachbarn übergeben? – Możesz 

przekazać mojemu sąsiadowi klucze? 

 

• sich übergeben – wymiotować 

Infolge der Magen-Darm-Grippe musste sie sich mehrmals 

übergeben. – W wyniku grypy żołądkowej wielokrotnie wymiotowała. 

 

• (da)zugeben – dodawać 

Zu diesem Gericht braucht man keine Gewürze dazuzugeben. – Do 

tego dania nie trzeba dodawać żadnych przypraw. 
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• zugeben – przyznawać (w sensie deklaracji) 

Er wollte nicht zugeben, dass er sich geirrt hatte. – Nie chciał przyznać, 

że się pomylił. 

• preisgeben – wyjawiać 

Die Schauspielerin wollte der Öffentlichkeit den Vornamen ihres 

Kindes nicht preisgeben. – Aktorka nie chciała zdradzić opinii publicznej 

imienia swojego dziecka. 

 

• kundgeben – obwieszczać 

Der tapfere Ritter gab kund, was ihn zu dieser Tat bewogen hatte. 

– Odważny rycerz obwieścił, co go skłoniło do tego czynu. 

 

• freigeben – uwalniać 

Der Gefangene wurde freigegeben. – Więzień został uwolniony. 

 

Czasownik geben może wystąpić również jako czasownik zwrotny 

w połączeniu z przymiotnikiem. Wtedy opisuje sposób zachowania danej 

osoby. 

Na przykład sich optimistisch geben oznacza zachowywać się lub 

sprawiać wrażenie bycia optymistycznym. 

Obwohl ihre finanzielle Lage ernst ist, gibt sie sich optimistisch. 

– Mimo, że jej sytuacja finansowa jest poważna, zdaje się zachowywać 

optymizm. 
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Inne przymiotniki w takiej konstrukcji to: 

• seriös – poważny/a 

• freundlich – miły/a / przyjazny/a 

• bescheiden – skromny/a 

• sachlich – rzeczowy/a 

• kleinlaut – nieśmiały/a 

 

Er kann sich freundlich geben, aber in Wirklichkeit ist er hinterhältig. 

– Może się wydawać miły, ale w rzeczywistości jest podstępny. 

 

Warto również wspomnieć o wyrażeniu sich für jemanden/etwas 

ausgeben, czyli podawać się za kogoś. 

Obwohl er nur Krankenpfleger war, gab er sich für einen Arzt aus. 

– Mimo, że był tylko pielęgniarzem, podawał się za lekarza. 

 

Oto kilka popularnych zwrotów z czasownikiem geben: 

• Gas geben – dodać gazu / pospieszyć się 

Los, gib Gas, ich komme sonst zu spät zur Arbeit! – No dalej, dodaj 

gazu, bo spóźnię się do pracy! 

 

• sein Bestes geben – dać z siebie wszystko 

Sie gab ihr Bestes, um die Prüfung zu bestehen. – Zrobiła wszystko, 

aby zdać egzamin. 
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• rotes/grünes Licht geben – dać czerwone/zielone światło 

Die Bundesregierung hat dem Projekt grünes Licht gegeben. – Rząd 

dał projektowi zielone światło. 

 

• seinen Senf dazugeben – dorzucać swoje trzy grosze 

Du musst nicht jedes Mal, wenn wir diskutieren, deinen Senf dazu 

geben. – Nie musisz się wtrącać za każdym razem kiedy dyskutujemy.  

 

• das Jawort geben – powiedzieć „tak” 

Sie haben sich gestern das Jawort gesagt. – Powiedzieli sobie wczoraj 

„tak“ (zaręczyli się). 

 

• zu denken geben – dać do myślenia 

Diese Situation hat mir viel zu denken gegeben. – Ta sytuacja dała mi 

wiele do myślenia. 

 

• sein Wort geben – dać słowo 

Marcus hat uns sein Wort gegeben, dass er uns vom Bahnhof abholt, 

und jetzt hat er uns im Stich in einer fremden Stadt gelassen. 

– Marcus dał nam słowo, że odbierze nas z dworca, a teraz zostawił nas 

na pastwę losu w obcym mieście. 

 

• ein (gutes) Beispiel geben – dawać (dobry) przykład 
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Wenn du die Straße beim grünen Licht überquerst, gibst du den 

Kindern ein gutes Beispiel. – Gdy przechodzisz przez ulicę na zielonym 

świetle, dajesz dzieciom dobry przykład. 

 

• jemandem eins aufs Dach geben – zmyć komuś głowę 

Als der Chef bemerkt hat, wie Lucas mit den Kunden umgeht, hat er 

ihm eins aufs Dach gegeben. – Gdy szef zauważył jak Lucas obchodzi 

się z klientami, zmył mu głowę / dał mu ochrzan. 

 

Geben występuje też często w opozycji do nehmen: 

• Eine Beziehung heißt Geben und Nehmen. – Związek oznacza 

dawanie i branie. 

 

• Geben ist seliger als Nehmen. – Bardziej błogosławioną rzeczą jest 

dawać aniżeli brać. 

 

 

Agnieszka Drummer 

germanistka, lingwistka, tłumaczka przysięgła, pedagog, 
autorka kilkudziesięciu 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. 


