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Damit i dass – że czy żeby?  
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Zaczynając naukę języka obcego używamy prostych zdań:  

Ich gehe ins Kino. Idę do kina. 

Ich kaufe ein Auto. Kupuję samochód. 

Ich backe einen Kuchen. Piekę ciasto. 

Po pewnym czasie zauważamy, że precyzyjniej i po prostu ładniej 

brzmi połączenie zdań spójnikami. I tutaj dochodzimy do sedna 

naszego wywodu. Często mówimy: Jadę do sklepu, żeby zrobić 

zakupy. A jakiego słowa użyjemy po niemiecku, aby wyrazić owo 

„żeby”? 

W języku niemieckim jest wiele spójników. A jednym z nich jest: damit. 

To właśnie tego spójnika, możemy użyć jako słynnego polskiego 

„żeby”, ale nie zawsze! Przyjrzyjmy się zatem znaczeniom tego 

ważnego spójnika. 

damit aby, żeby 

Spójnik damit wprowadza zdania, które wyrażają cel (Ziel), powód 

(Zweck) i zamiar (Absicht) jakiegoś działania, ale także życzenie 

(Wunsch), ostrzeżenie (Warnung) lub groźbę (Drohung). 

Spójrzmy na przykład w poniższej tabeli. 

Damit wprowadza zdanie poboczne, w którym czasowniki znajdują się 

na ostatnim miejscu (leisten kann). Możemy także zacząć wypowiedź 

od zdania z damit, wtedy po przecinku – czyli de facto na drugim 
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miejscu w zdaniu głównym - pojawi się czasownik (arbeite). 

 

Zdanie główne Zdanie poboczne 

Ich arbeite so viel,  damit ich mir den Urlaub 

leisten kann. 

Damit ich mir den Urlaub 

leisten kann, arbeite ich so viel. 

Popatrz też na dalsze przykłady: 

Schreib es dir auf, damit du es nicht wieder vergisst. 

Zapisz to sobie, żebyś znowu nie zapomniał/nie zapomniała. 

Ich besuche einen Kurs in Computergrafik, damit unsere 

Webseite die beste ist. 

Uczęszczam na kurs grafiki komputerowej, aby nasza strona 

internetowa była najlepsza. 

Sie sprach langsam, damit es alle verstanden. 

Mówiła wolno, aby wszyscy zrozumieli. 

Damit das klar ist, das war die letzte Warnung! 

Żeby to było jasne, to było ostatnie ostrzeżenie.   
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Kiedy sytuacja jest jasna, zdania z damit mogą być użyte samodzielnie: 

Na pytanie:  

Warum arbeitest du so viel? 

Dlaczego tak dużo pracujesz? 

możesz odpowiedzieć: 

Ich arbeite so viel, damit ich mir den Urlaub leisten kann. 

Pracuję tak dużo, aby móc sobie pozwolić na urlop. 

Damit ich mir den Urlaub leisten kann, arbeite ich so viel. 

Abym mógł/a sobie pozwolić na urlop, pracuję tak dużo. 

Albo po prostu: 

Damit ich mir den Urlaub leisten kann. 

Aby móc sobie pozwolić na urlop. 

Każda z tych form jest poprawna. 

 

Kiedy w zdaniu nadrzędnym (głównym) i podrzędnym (pobocznym) 

są różne podmioty, wtedy używamy damit. Kiedy w zdaniu 

nadrzędnym i podrzędnym podmiot jest ten sam, używamy 

konstrukcji bezokolicznikowej um… zu…. Oczywiście można też użyć 

damit, ale konstrukcję um… zu… uważa się za stylistycznie lepszą. 
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Um… zu…  

Kiedy się zdarzy, że podmiot w zdaniu pobocznym jest taki sam w 

zdaniu głównym, użyjesz konstrukcji bezokolicznikowej: um… zu…. 

Konstrukcja bezokolicznikowa z um … zu… nie ma własnego 

podmiotu, odnosi się do osoby, rzeczy, która jest podmiotem w zdaniu 

głównym. Możesz ją stworzyć tylko wtedy, kiedy w dwóch zdaniach 

mamy identyczny podmiot. 

W konstrukcji z um… zu… podmiot nie występuje, um stoi po 

przecinku, natomiast zu z bezokolicznikiem na końcu zdania: 

Zdanie główne Zdanie poboczne 

Sie ging ins Ausland,  

Wyjechała za granicę,  

um dort zu studieren.  

aby tam studiować. 

Drei Bankräuber überfielen 

eine Bank,  

Trzech rabusiów napadło na 

bank, 

um schnell reich zu werden. 

 

aby szybko się wzbogacić.  

Kiedy mamy do czynienia z czasownikiem rozdzielnie złożonym, zu 

znajduje się pomiędzy przedrostkiem a bezokolicznikiem:  
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Zdanie główne Zdanie poboczne 

Ich gehe in einen 

Deutschkurs, 

Uczęszczam na kurs 

niemieckiego,  

um mein Deutsch 

aufzufrischen. 

aby odświeżyć mój niemiecki.  

 

Jak odróżnić damit od um… zu…? 

Przykład: 

Er beeilt sich. Er will noch den Zug erreichen. 

Spieszy się. Chce jeszcze zdążyć na pociąg.  

W tych dwóch zdaniach podmiot jest taki sam: er. 

On (er) spieszy się, bo chce zdążyć na pociąg.   

Zatem zdanie z um… zu… będzie wyglądało następująco: 

Er beeilt sich, um den Zug noch zu erreichen. 

Inne przykłady: 

Er braucht ein Auto, um in den Urlaub zu fahren. 

Potrzebuje samochodu, aby pojechać na urlop. 
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Sie kauft ein neues Kleid, um elegant auszusehen. 

Kupuje nową sukienkę, aby wyglądać elegancko. 

Er hat den Wagen heimlich geöffnet, um ihn zu stehlen. Otworzył 

po kryjomu samochód, aby go ukraść. 

Herr Kofler hatte in einem Onlineshop ein Armband bestellt, um 

es seiner Frau zum Geburtstag zu schenken. 

Pan Kofler zamówił w sklepie internetowym bransoletkę, aby 

podarować ją swojej żonie na urodziny. 

Ale:  

Herr Kofler hatte in einem Onlineshop ein Armband bestellt, 

damit seine Frau zufrieden wird. 

Pan Kofler zamówił w sklepie internetowym bransoletkę, aby 

jego żona była zadowolona.  

W tym przypadku um… zu… nie jest możliwe, ponieważ w zdaniu 

głównym podmiotem jest Herr Kofler, a w zdaniu pobocznym seine 

Frau.  

W zdaniach z um… zu…, nie mogą się pojawić czasowniki modalne 

z sollen, möchten i wollen, ponieważ wyrażają one powód, zamiar i cel 

(a więc mają takie same znaczenie jak um… zu…). Zamieniamy je 

wówczas na können, albo całkowicie opuszczamy:  

Ich will viel reisen. Ich brauche Geld. Chcę dużo podróżować. 

Poterzebuję pieniędzy. 

Ich brauche viel Geld, um viel reisen zu können. Potrzebuję dużo 

pieniędzy, żeby móc dużo podróżować.  
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Albo: 

Ich brauche viel Geld, um viel zu reisen. Potrzebuję dużo pieniędzy, 

aby dużo podróżować. 

 

Dass w znaczeniu „że”: 

Spójnik dass łączy zdanie główne ze zdaniami pobocznymi, to znaczy 

wprowadza zdanie poboczne, w którym odmieniony czasownik 

znajduje się na końcu zdania. Pokazuje to poniższy schemat:  

 

Zdanie główne Spójnik Zdanie poboczne 

Ich weiß, 

Wiem, że 

dass du keine Zeit hast. 

nie masz czasu. 

Es ist wichtig, 

To ważne,  

dass du gesund bist. 

że jesteś zdrowy.  

 

Wypowiedź może też zaczynać zdanie z dass, wtedy czasownik także 

znajduje się na końcu zdania, a drugie zdanie zaczyna się od 

czasownika. Pokazuje to poniższy schemat: 
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Spójnik i zdanie poboczne Zdanie główne 

Dass du keine Zeit hast,  weiß ich. 

Dass du gesund bist,  ist wichtig.  

Dass używamy, kiedy: 

• w zdaniu głównym występują czasowniki: wyrażające nasze 

uczucia, myśli, nasze zdanie odnośnie czegoś: 

Ich finde, dass du mehr Deutsch lernen sollst. 

Sądzę, że powinieneś/powinnaś uczyć się więcej niemieckiego. 

Es ist wichtig, dass du arbeitest. 

To ważne, że pracujesz. 

Es tut mir leid, dass ich mich verspätet habe. 

Przykro mi, że się spóźniłam/em. 

Ich freue mich, dass du die Beförderung bekommen hast. 

Cieszę się, że otrzymałaś/eś awans. 

Ich habe Angst, dass du mich verlässt. 

Boję się, że mnie opuścisz. 

• coś wiemy, coś jest nam znane, wiadome, najczęściej wyrażają to 

następujące czasowniki:  
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behaupten sądzić 

bestätigen potwierdzać 

denken myśleć 

glauben wierzyć, sądzić  

hoffen mieć nadzieję 

meinen myśleć, uważać 

sagen powiedzieć 

versprechen obiecywać  

vermuten przypuszczać 

der Meinung sein być zdania 

hoffen mieć nadzieję 

 

Ich weiß, dass du gestern Anna besuchtest. 

Wiem, że odwiedziłeś/aś wczoraj Annę. 

Ich bin mir sicher, dass du das schaffst. 

Jestem pewna/y, że ci się uda. 

Ich glaube, dass er in mich verliebt ist. 

Sądzę, że jest we mnie zakochany. 

Sie weiß, dass du sie nicht leiden kannst. 

Wie, że jej nie znosisz. 

Es hat mich sehr gefreut, dass du mir geschrieben hast. 

Bardzo się ucieszyłem/am, że do mnie napisałeś/aś.  
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• poprzedzają go następujące wyrażenia: 

Gesetzt den Fall, dass … Zakładając, że… 

Unter der Bedingung, dass … Pod warunkiem, że … 

Ungeachtet dessen, dass … Niezależnie od tego, że… 

Die Tatsache, dass … Fakt, że… 

Tatsache ist, dass … To fakt, że… 

Das liegt daran, dass … To zależy od tego, że … 

Das Problem ist, dass … Problemem jest, że… 

Zdania z dass odnoszą się zawsze do jakiegoś faktu lub czynności. 

Zdanie główne bez zdania z dass nie miałoby sensu: 

Ich hoffe… (mam nadzieję) … ale na co?  

 

Poza tym zdarza się, że spotkasz zdania z samym dass. Takie zdania 

wyrażają pogróżkę, życzenie, ubolewanie itd.: 

Dass mir keine Klagen kommen! Żeby mi tu nie było skarg!  

Dass es so weit kommen musste! Że też musiało do tego dojść!  
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Dass może być też częścią spójników złożonych: als dass, [an]statt 

dass, kaum dass, außer dass / nur dass, ohne dass: 

Das Bauprojekt ist zu kostspielig, als dass es verwirklicht werden 

könnte. 

Projekt budowlany jest zbyt kosztowny, aby (żeby) mógł być 

zrealizowany. 

Anstatt dass sie selbst kam, schickte sie ihren Vertreter. 

Zamiast przyjść samej, przysłała zastępcę. 

Kaum dass er hier war, begann der Streit. 

Ledwie się zjawił, zaczęła się kłótnia. 

Ich erfuhr nichts, außer/nur dass sie vorzeitig abgereist ist. 

Nie dowiedziałem się nic, poza tym, że wcześniej wyjechała. 

Die Großmutter kaufte den Wagen, ohne dass wir es wussten. 

Babcia kupiła samochód bez naszej wiedzy.  

 

Jaka jest różnica pomiędzy dass a damit? 

Nawet rodowici Niemcy używają czasem w mowie potocznej (błędnie) 

dass zamiast damit i odwrotnie, a jest prosty sposób, by tego nie robić. 

Przykład: 

źle: Ich mache viel Sport, dass ich gesund bleibe. 

dobrze: Ich mache viel Sport, damit ich gesund bleibe.  
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Zdanie z damit nazywa/określa cel/powód dla czynności opisanej 

w zdaniu głównym. Zdanie poboczne z damit odpowiada na pytania: 

Warum? (Dlaczego?) Wozu? (Po co?). Może funkcjonować 

samodzielnie. 

Zdania główne w zdaniach złożonych, w których występuje dass nie 

są kompletne, gramatycznie brakuje w nich dopełnienia. Zdanie 

(poboczne) z dass jest zatem konieczne! 

Ich sehe, dass mein Mann unser Auto einparkt. Ich sehe – Co? 

Zdanie jest niekompletne. Dass dopełnia zdanie – dass mein Mann 

unser Auto einparkt. To dopełnienie jest niezbędne. Zdanie z dass 

odpowiada na pytanie: Was? (Co?) 

Czyli wystarczy zadać sobie pytania: Warum? Wozu? lub Was? aby 

stwierdzić, którego zdania pobocznego użyjemy. 

Pytanie Spójnik 

Warum? Wozu? Wofür? Zu welchem 
Zweck? Mit welcher Absicht?  

Mit welchem Ziel? 

Damit  

Was? Dass  

Katja hat sich viele Bücher mit auf die Reise genommen, (Warum?) 

damit die Bahnfahrt nicht zu langweilig wird. Katja wzięła dużo 

książek w podróż (po co?), żeby podróż koleją nie była zbyt nudna. 

Ich weiß, (Was?), dass ich noch viel lernen muss. Wiem (co?), że 

jeszcze dużo się muszę nauczyć.  
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A teraz Twoja kolej! Rozwiąż test: 

Aufgabe 1. 

Dass oder damit? Entscheiden Sie! 

1. Das Problem ist, … ich den Schlüssel vergessen habe.  

2. Er kauft viele Getränke, … seine Gäste zufrieden werden.  

3. Ich arbeite so viel, … ich mir eine Reise nach Alaska leisten kann. 

4. Ich glaube, … sie in mich verliebt ist.  

5. Er macht viel Sport, … er gesund bleibt. 

6. Das liegt daran, … du nicht aufgepasst hast.  

7. Die Tatsache, … er hier war, zeigt sein Interesse. 

Aufgabe 2. 

Damit oder um… zu? Entscheiden Sie! 

1. Ich gehe zum Meldeamt. Ich muss meinen Pass abholen.  

2. Er beeilt sich. Er will den Zug noch erreichen. 

3. Die Arbeiter besetzten ihre bankrotte Firma. Die Maschinen 

werden nicht heimlich verkauft. 

4. Ich besuche einen Kurs in Computergrafik. Unsere Firma ist die 

beste. 

5. Ich esse weniger. Ich nehme ab. 
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Pozdrawiam serdecznie 

 
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: 
Dr Agnieszka Sochal – wykładowczyni akademicka 
i Dyrektorka ds. Kształcenia w Centrum Kształcenia Nauczycieli 
Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego 

 

Lösungen/Klucz 

Aufgabe 1 

1. dass 

2. damit 

3. damit  

4. dass 

5. damit 

6. dass 

7. dass  

Aufgabe 2 

1. Ich gehe zum Meldeamt, um meinen Pass abzuholen.  

2. Er beeilt sich, um den Zug noch zu erreichen. 

3. Die Arbeiter besetzten ihre bankrotte Firma, damit die Maschinen nicht heimlich 

verkauft werden. 

4. Ich besuche einen Kurs in Computergrafik, damit unsere Firma die beste ist. 

5. Ich esse weniger, um abzunehmen.  
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