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CUD:  

Cudowna Układanka Drummer 

W przeciwieństwie do poprzednio omówionych w tym cyklu czasowników, 

czasownik sagen, czyli mówić / powiedzieć, jest całkowicie regularny. 

Jego formy czasu przeszłego brzmią następująco:  

• Präteritum: sagte  

• Perfekt: (hat) gesagt 

Jedyną potencjalną trudnością tego czasownika jest mylenie go ze 

sprechen, które oznacza rozmawiać, ale czasami również mówić. 

Z tego powodu dosłowne tłumaczenie tych czasowników może nas 

niekiedy wywieść w pole, szczególnie gdy spojrzymy na dwa dość 

podstawowe zdania, w których po polsku posłużymy się czasownikiem 

mówić: 

• On mówi po niemiecku - Er spricht Deutsch. 

• On mówi coś po niemiecku. – Er sagt etwas auf Deutsch. 

 

Dzieje się tak, ponieważ czasownik sagen zawsze łączy się z czymś 

w Akkusativie, Dativie, lub wprowadza zdanie z dass.  
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To znaczy, że można COŚ KOMUŚ powiedzieć, lub powiedzieć ŻE. I to 

daje nam ogromne możliwości do popisu, ponieważ tych „cosiów” jest 

bardzo dużo: 

 

• ein Geheimnis sagen – powiedzieć tajemnicę 

 

• Bescheid sagen – dać znać (der Bescheid to nowina/informacja) 

→  Sag Bescheid, wenn du soweit bist. – Daj znać, gdy będziesz 

gotowy/a. 

 

• Meinung sagen – powiedzieć opinię / zdanie 

→ Dem schüchternen Studenten fällt es schwer, seine Meinung zu 

sagen. – Temu nieśmiałemu studentowi ciężko jest wypowiedzieć własne 

zdanie. 

 

• Wahrheit sagen – powiedzieć prawdę 

→ Wenn du mir die Wahrheit gesagt hättest, hätte ich dir geholfen. 

– Gdybyś [był] mi powiedział prawdę, byłbym ci pomógł. 

 

Rzecz jasna sagen jest bardzo ogólnym i neutralnym czasownikiem, 

w związku z tym często zastępowany jest przez synonimy, które lepiej 

pasują do danej sytuacji. Stąd na przykład w przypadku słowa „tajemnica” 

możemy być bardziej precyzyjni, czy pod Geheimnis sagen mamy na 

myśli „powierzenie tajemnicy” → Geheimnis anvertrauen, czy może 
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„zdradzenie tajemnicy” → Geheimnis verraten. Jeśli jednak takie słowa 

nie przyjdą nam do głowy, naszym ratunkiem będzie właśnie sagen. 

 

Siłą czasownika sagen jest to, że (w przeciwieństwie do sprechen) może 

on wprowadzać zdanie podrzędne z dass. W ten sposób możemy 

swobodnie przytaczać wypowiedzi innych osób. 

 

Die Sekretärin hat gesagt, dass Sie auf mich warten. – Sekretarka 

powiedziała, że Pan(i) na mnie czeka. 

 

W przypadku oficjalnych wypowiedzi, w celu zdystansowania się od 

przytoczonej informacji, możemy w takim zdaniu zastosować tryb 

Konjunktiv I: 

Die Vorsitzende hat gesagt, dass die Verhandlungen mit China 

reibungslos verlaufen seien. – Prezeska powiedziała, że negocjacje 

z Chinami przebiegły płynnie. 

 

Sagen może mieć również dopełnienie bezpośrednie w Dativie: 

Warum hast du ihm das gesagt? – Dlaczego mu to powiedziałaś/łeś? 
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Jak możemy mówić? 

 

Jeśli chodzi o aspekty „techniczne” mówienia: 

leise 

laut 

deutlich 

cicho 

głośno 

wyraźnie 

 

Ich habe nichts verstanden, weil sie den Satz zu leise gesagt hat. 

– Nic nie zrozumiałem, bo powiedziała to zdanie za cicho. 

 

Zwróćmy uwagę na to, że w powyższym zdaniu wraz z czasownikiem 

sagen musi wystąpić jakieś dopełnienie. W tym wypadku jest to der Satz. 

W przypadku, gdy dopełnienia nie ma, użyjemy czasownika sprechen: 

 

Ich habe nichts verstanden, weil sie zu leise gesprochen hat. – Nic 

nie zrozumiałem, bo za cicho mówiła. 

 

Zajmijmy się teraz sposobem mówienia: 

deutlich 

klar 

treffend 

mit / zu Recht 

jasno / dobitnie 

jasno 

trafnie 

słusznie 



 

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

 

5
 

→ Die Professorin hat zu 

Recht gesagt, dass der 

Konsumismus zur 

Umweltkatastrophe führt. 

 

ausdrücklich 

→ Sie haben ausdrücklich 

gesagt, dass da kein Fehler 

vorliegt. 

offen 

→ Lass uns es offen 

sagen, dass wir einfach 

versagt haben. 

allgemein 

wörtlich 

→ Hat er das wörtlich so 

gesagt? 

mit Sicherheit 

vorsichtig 

im Vertrauen 

→ Vergiss nicht, dass ich 

es dir im Vertrauen sage. 

zum Spaß 

→ Profesorka słusznie 

powiedziała, że 

konsumpcjonizm prowadzi 

do katastrofy ekologicznej. 

 

stanowczo 

→ Stanowczo powiedzieli, 

że nie ma tam błędu. 

 

otwarcie 

→ Powiedzmy otwarcie, że 

po prostu zawiedliśmy. 

 

ogólnie 

dosłownie 

→ Czy dosłownie tak 

powiedział? 

z pewnością 

ostrożnie 

w zaufaniu 

→ Nie zapomnij, że mówię ci 

o tym w zaufaniu. 

dla żartu 
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salopp 

 

aus heiterem Himmel 

 

→ Und dann aus heiterem 

Himmel sagte er, dass ich 

entlassen wurde. 

 

 

ohne/im Zusammenhang 

→ Ich habe es im 

Zusammengang mit 

unserem aktuellen Projekt 

gesagt. 

swobodnie (w znaczeniu: 

nieoficjalnie, na luzie) 

ni stąd, ni zowąd / jak grom z 

jasnego nieba 

→ I wtedy ni stąd, ni zowąd 

powiedział, że zostałem 

zwolniony. Spadło to na 

mnie jak grom z jasnego 

nieba. 

 

bez/w związku 

→ Powiedziałem/łam to 

w związku z naszym 

aktualnym projektem. 

 

Niektóre określenia często występują w parach: 

• kurz und bündig – krótko i na temat 

Sag es kurz und bündig, ohne auf die Einzelheiten einzugehen. 

– Powiedz to krótko i na temat, bez wchodzenia w szczegóły. 

 

• klar und deutlich – jasno i wyraźnie 

Die Hausordnung sagt es klar und deutlich: keine Haustiere in 

diesem Wohnblock. – Regulamin mówi jasno i wyraźnie: żadnych 

zwierząt w tym bloku. 
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• klipp und klar – jasno i wyraźnie / dosadnie 

Olaf, ich sage es klipp und klar, ein solches Verhalten geht einfach 

nicht. – Olaf, powiem to dosadnie, takie zachowanie nie ujdzie. 

 

Mówienie przekazuje nie tylko konkretne treści, ale również emocje. 

Możemy mówić: 

nett 

höfflich 

→ Wenn du deine Bitte nett 

und höfflich sagst, wird sie 

dich sicherlich nicht 

abwimmeln. 

ins Gesicht 

→ Anja hat ihrer Freundin 

ins Gesicht über die Affäre 

ihres Freundes gesagt. 

stolz 

→ Die jungen Eltern haben 

stolz gesagt, dass ihr Kind 

bereits lesen kann. 

traurig 

ruhig 

miło 

uprzejmie 

→ Jeśli powiesz swoją 

prośbę miło i uprzejmie, to 

ona na pewno cię nie będzie 

zbywać. 

[prosto] w twarz 

→ Anja powiedziała swojej 

przyjaciółce prosto w twarz 

o romansie jej chłopaka. 

dumnie 

→ Młodzi rodzice dumnie 

powiedzieli, że ich dziecko 

już umie czytać. 

smutno 

spokojnie 
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→ Sag es nochmal ruhig. → Powiedz to jeszcze raz 

spokojnie. 

 

Spójrzmy na inne przydatne konstrukcje z czasownikiem sagen: 

• etwas ist leicht zu sagen – łatwo coś powiedzieć 

Es ist nicht leicht zu sagen, dass man unter Depression leidet. 

– Niełatwo jest powiedzieć, że cierpi się na depresję. 

Es ist leicht zu sagen, aber ich weiß nicht, wie ich es anpacken soll. 

– Łatwo powiedzieć, ale nie wiem, jak mam się za to zabrać. 

 

• schwer zu sagen – trudno powiedzieć 

Schwer zu sagen, wann er kommt – er nimmt es mit der Zeit nicht so 

genau. – Ciężko powiedzieć, kiedy przyjdzie – niezbyt przejmuje się 

czasem. 

 

• sagen, was man denkt – mówić to, co się myśli 

Unsere Kollegin ist dafür bekannt, dass sie immer sagt, was sie denkt. 

– Nasza koleżanka [z pracy] jest znana z tego, że zawsze mówi to, co 

myśli. 

 

• wie sagt man so schön – jak to się mówi (+ jakieś znane powiedzenie) 

Wie sagt man so schön, man soll nie „nie“ sagen. – Jak to się mówi, 

nigdy nie mów „nigdy”.  
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• sich etwas nicht zweimal sagen lassen – nie dać sobie dwa razy 

powtarzać (przyjąć propozycję bez wahania) 

Meine Chefin hat mir vorgeschlagen, die Leitung des Projekts zu 

übernehmen und ich habe es mir nicht zweimal sagen lassen. – Moja 

szefowa zaproponowała mi przejęcie kierownictwa nad projektem, a ja nie 

dałem/łam sobie dwa razy powtarzać. 

 

• das Sagen haben – rządzić / decydować 

Marcus will den Urlaub in Schweden verbringen, aber seine Frau hat 

das Sagen. – Marcus chce spędzić urlop w Szwecji, ale to jego żona 

decyduje.  

Zeig ihm, wer hier das Sagen hat! – Pokaż mu, kto tu rządzi! 

 

• etwas sagt jemandem nichts – coś komuś nic nie mówi 

Ich spreche etwas Spanisch, aber dieses Wort sagt mir nichts. – 

Mówię trochę po hiszpańsku, ale to słowo nic mi nie mówi. 

 

• nichts zu sagen haben – nie mieć nic do powiedzenia 

Der Präsident hat in unserem politischen System fast nichts zu 

sagen. – W naszym systemie politycznym prezydent nie ma prawie nic do 

powiedzenia. 

 

• nicht „nein” sagen können – nie móc powiedzieć „nie“ 

Er konnte seinem Chef nicht „nein“ sagen. – Nie mógł powiedzieć 

„nie“ swojemu szefowi.  
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• etwas durch die Blume sagen – mówić coś z ogródkami 

Hör auf, über die Situation durch die Blume zu sagen, rede mit mir 

endlich Tacheles! – Skończ mówić z ogródkami o sytuacji, mów w końcu 

bez ogródek! 

 

• Wer A sagt, muss auch B sagen. – Jak się mówi A, to trzeba 

powiedzieć B. 

 

Spójrzmy jeszcze na kilka najważniejszych czasowników złożonych 

z sagen: 

• zusagen – przyjąć, potwierdzić, zapewniać 

Die Regierung hat den vom Hochwasser Betroffenen schnelle Hilfe 

zugesagt. – Rząd zapewnił ofiary powodzi o szybkiej pomocy. 

Mirko hat auf unsere Einladung zugesagt. – Mirko przyjął nasze 

zaproszenie.  

 

• absagen – odmawiać / odwoływać 

Meine Konferenz wurde aufgrund der Pandemie abgesagt. – Moja 

konferencja została odwołana z powodu pandemii. 

 

• versagen – zawodzić 

Es ist zu dem Unfall gekommen, weil die Bremse versagt hat. – Doszło 

do wypadku, ponieważ zawiódł hamulec. 

Ich muss zugeben, dass ich komplett versagt habe. – Muszę przyznać, 

że całkowicie zawiodłem.  



 

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

 

1
1

 

• wahrsagen / weissagen – przewidywać (w sensie wróżenia – bez 

naukowych podstaw) 

Ich hatte eine Nachbarin, die meinem Freund seine Zukunft 

wahrgesagt hat. – Miałem sąsiadkę, która przewidziała przyszłość 

mojemu koledze. 

 

• vorhersagen / voraussagen – przewidywać (na podstawie przesłanek) 

Es ist unmöglich, das Wetter in Hamburg vorherzusagen. – 

Niemożliwe jest przewidzenie pogody w Hamburgu. 

 

• aussagen – zeznawać 

Der Zeuge hat vor Gericht falsch ausgesagt, obwohl er das unter Eid 

getan hat. – Świadek złożył w sądzie fałszywe zeznania, chociaż robił to 

pod przysięgą. 

 

 

 

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. 


