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CUD:  

Cudowna Układanka Drummer 

Tym razem na tapetę bierzemy czasownik sehen. Znaczenie? Widzieć / 

patrzeć. Ponieważ jest to jedna z podstawowych czynności, uważajmy by 

nie popełnić błędów w użyciu form tego nieregularnego czasownika. 

Schody zaczynają się już w jego odmianie w czasie teraźniejszym: 

ich sehe wir sehen 

du siehst ihr seht 

er 

sie 

es 

sieht sie 

Sie 

sehen 

W czasie Präteritum formą wyjściową czasownika jest (ich) sah, 

natomiast w czasie Perfekt mamy (ich habe) gesehen. 

Warto zaznaczyć, że czasowniki związane ze zmysłami w języku 

niemieckim bardzo często występują z czasownikiem modalnym können. 

Widzisz to? → Kannst du das sehen? 

Na południu Niemiec częściej niż sehen używa się czasownika schauen. 

Czasownik ten występuje też często w mowie potocznej. 
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W jakim kierunku można patrzeć? 

• geradeaus / nach vorn sehen patrzeć na wprost / do przodu 

 

Der Fahrer sollte immer nach vorn sehen. 

Kierowca zawsze powinien patrzeć do przodu.  

• nach hinten sehen patrzeć do tyłu 

Wenn du deine Ziele erreichen willst, solltest du niemals nach hinten 

sehen. 

Jeśli chcesz osiągnąć swoje cele, nie powinieneś/powinnaś nigdy patrzeć 

do tyłu. 

Pochylmy się teraz nad jakością naszego patrzenia. Jeśli widzimy dobrze, 

możemy użyć następujących określeń: 

• deutlich / scharf sehen widzieć wyraźnie 

Mit der neuen Brille kann Frau Müller endlich das Kleingedruckte 

scharf sehen. 

W nowych okularach pani Müller wreszcie wyraźnie widzi drobny druk.  

• richtig sehen dobrze widzieć 

Ist unser Nachbar gerade vorbeigefahren? Habe ich richtig gesehen? 

Czy to nasz sąsiad właśnie przejechał? Dobrze widziałem/am? 

• genug sehen dość zobaczyć, wystarczająco dużo 
zobaczyć 
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Ich habe schon genug von der Welt gesehen. In der Rente will ich 

mich einfach mit einem Buch in meinen Sessel am Kamin fallen 

lassen. 

Dość świata już zobaczyłam. Na emeryturze chcę się po prostu rozsiąść 

z dobrą książką w moim fotelu przy kominku. 

Der Sachverständige hat genug gesehen, um die Risiken 

einschätzen zu können. 

Rzeczoznawca wystarczająco zobaczył, aby móc oszacować ryzyko. 

A co, jeśli aż tak dobrze nie widzimy?  

• unscharf / verzerrt sehen widzieć niewyraźnie / w zniekształcony 

sposób  

Wegen der Scheibe habe ich ihn nur verzerrt gesehen. 

Przez szybę widziałem go w zniekształcony sposób. 

• doppelt sehen – widzieć podwójnie 

Gut, dass das Zwillinge waren. Ich dachte schon, doppelt zu sehen.  

Dobrze, że to bliźniacy. Już myślałam, że widzę podwójnie. 

• schlecht / kaum sehen – źle / ledwie widzieć 

Auf der Strecke nach Zakopane gibt es so viele Werbeschilder am 

Straßenrand, dass man kaum Gebirge sehen kann. 

Na trasie do Zakopanego przy drodze stoi tyle szyldów, że ledwie widzi 

się góry.  
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Gdzie i kiedy możemy coś zobaczyć? 

• täglich sehen widzieć codziennie 

Wenn man in Berlin wohnt, sieht man den Fernsehturm täglich. 

Gdy mieszka się w Berlinie, widzi się wieżę telewizyjną codziennie. 

• (nur) flüchtig sehen zobaczyć przelotnie 

Die Bundeskanzlerin hat in unserem Supermarkt Einkäufe gemacht, 

und ich habe sie flüchtig gesehen. 

Pani kanclerz robiła zakupy w naszym markecie i przelotnie ją widziałem. 

• überall sehen widzieć wszędzie 

Seitdem ich selbst einen Hund habe, sehe ich überall Menschen mit 

ihren Vierbeinern. 

Od kiedy sama mam psa, wszędzie widzę ludzi z ich czworonogami. 

• jdn leibhaftig sehen  widzieć kogoś we własnej osobie. 

Trotzdem war das ein seltsames Erlebnis, die Kanzlerin leibhaftig zu 

sehen! – Mimo to było to dziwne przeżycie, zobaczyć panią kanclerz we 

własnej osobie! 

• farbig sehen widzieć w kolorze 

Manche Tiere können nicht farbig sehen. 

Niektóre zwierzęta nie widzą w kolorze. 
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• schwarz-weiß sehen widzieć czarno-biało 

Es gibt jedoch auch Menschen, die alles schwarz-weiß sehen, 

selbst wenn die Welt viel komplizierter ist. 

Są jednak też ludzie, którzy wszystko widzą czarno-biało, nawet jeśli 

świat jest o wiele bardziej skomplikowany. 

• in der Dunkelheit sehen widzieć w ciemności 

Im Gegensatz zu Menschen sehen die Katzen hervorragend in der 

Dunkelheit. 

W przeciwieństwie do ludzi, koty widzą perfekcyjnie w ciemności. 

• aus großer/geringer Entfernung  z dużej/niewielkiej 

odległości 

Die Adler und Habichte sehen dagegen sehr gut aus großer 

Entfernung. Sie können ihr Opfer sogar von 5 km erspähen! – 

Natomiast orły i jastrzębie widzą bardzo dobrze z dużej odległości. 

Potrafią wypatrzyć swoją ofiarę nawet z 5 km! 

• von Weitem z daleka 

Den Rauch aus der brennenden Scheune konnte man von Weitem 

sehen. 

Dym z palącej się stodoły widać było z daleka. 

• gern / ungern sehen – widzieć chętnie / niechętnie 

Jeder Mensch ist in unserem Restaurant gern gesehen. 

Każdy człowiek jest w naszej restauracji mile widziany.  
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W jaki sposób możemy coś widzieć? 

• mit bloßem Auge gołym okiem 

Das Virus kann man zwar nicht mit bloßem Auge sehen, aber das 

bedeutet nicht, dass es harmlos ist! 

Wirusa nie można wprawdzie zobaczyć gołym okiem, ale to nie oznacza, 

że jest nieszkodliwy. 

• ohne Brille bez okularów 

Ohne Brille kann ich die Schrift in der Packungsbeilage nicht sehen.  

Bez okularów nie widzę napisu na ulotce do opakowania. 

• durch ein Fernglas przez lornetkę  

Zu meiner Empörung hat uns der Nachbar wochenlang durch ein 

Fernglas beobachtet! 

Ku mojemu oburzeniu, sąsiad obserwował nas tygodniami przez 

lornetkę! 

• auf den ersten Blick na pierwszy rzut oka 

Die Lehrerin hat auf den ersten Blick gesehen, wer keine 

Hausaufgabe hatte. 

Nauczycielka widziała na pierwszy rzut oka, kto nie miał pracy domowej. 

Powyżej omówiliśmy typowe połączenia czasownika sehen w przypadku, 

gdy mówimy o postrzeganiu czysto zmysłowym. Bardzo często używa się 
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jednak tego czasownika również w kontekście rozumienia, oceniania. 

Spójrzmy, jak możemy coś postrzegać w tym znaczeniu. 

• skeptisch / kritisch / pessimistisch sehen widzieć sceptycznie / 

krytycznie / pesymistycznie 

In der konservativen Partei wurden alle progressiven Ideen 

zunächst skeptisch gesehen. 

W partii konserwatywnej wszystkie postępowe pomysły były początkowo 

widziane sceptycznie. 

• pessimistisch / problematisch1 sehen widzieć problematycznie / 

pesymistycznie 

Die aktuelle Tendenz der steigenden Arbeitslosigkeit sehen wir eher 

pessimistisch. 

Aktualną tendencję rosnącego bezrobocia widzimy raczej pesymistycznie. 

• positiv sehen widzieć pozytywnie 

Dass sich immer mehr junge Menschen für die Umwelt engagieren 

wollen, sollten wir schon positiv sehen. 

To, że coraz więcej młodych ludzi chce się angażować na rzecz 

środowiska, powinniśmy widzieć jak najbardziej pozytywnie. 

• locker / entspannt / gelassen sehen widzieć na luzie / bez 

napięcia / ze spokojem 

                                                           
1 Ich sehe das problematisch. – To wydaje mi się problematyczne. Tu po polsku użyjemy raczej innego 
czasownika 
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Obwohl sie ernste finanzielle Probleme hatte, sah sie ihre Lage 

ziemlich gelassen. 

Choć miała poważne problemy finansowe, oceniała swoje położenie 

raczej jakby nie była tym przejęta. 

• blauäugig sehen widzieć naiwnie 

Du siehst die politische Situation in unserem Land zu blauäugig. 

Zbyt naiwnie widzisz sytuację polityczną w naszym kraju. 

• realistisch / pragmatisch sehen widzieć realistycznie / 

pragmatycznie 

Martina sieht alles pragmatisch, was leider auch in ihren 

zwischenmenschlichen Beziehungen zum Ausdruck kommt. 

Martina widzi wszystko pragmatycznie, co niestety przekłada się również 

na jej relacje międzyludzkie.  

• einseitig sehen widzieć jednostronnie 

Der Experte arbeitet für ein bekanntes Modelabel, deswegen sieht 

er das Thema der Kinderarbeit in den Fabriken sehr einseitig. 

Ten ekspert pracuje dla znanej marki odzieżowej, dlatego widzi temat 

pracy dzieci w fabrykach bardzo jednostronnie. 

• engstirnig / verbissen sehen widzieć w ograniczony 

sposób / małostkowo 

Man kann das alles nicht so verbissen sehen! 

Nie można widzieć tego wszystkiego tak małostkowo! 
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• (auch) so sehen (też) tak widzieć 

Du hast recht, dass es mit dem Projekt in dieser Form nicht klappt 

– das sehe ich auch so. 

Masz rację, że ten projekt nie wypali w tej formie – też tak to widzę 

(zgadzam się). 

• (ganz) anders sehen widzieć (całkowicie) inaczej 

Das sehe ich ganz anders: mit einigen Korrekturen können wir es 

noch umsetzen. 

Widzę to całkowicie inaczej: z kilkoma poprawkami jeszcze możemy to 

przeforsować. 

Zajmijmy się czasownikami złożonymi z wykorzystaniem sehen. Jest ich 

oczywiście ogromna ilość, a większość z nich ma wiele znaczeń. Skupmy 

się jednak na najważniejszych z nich. 

• aussehen wyglądać 

Obwohl der Mann über 90 ist, sieht er immer noch jung aus. 

Choć ten pan ma już ponad 90 lat, wciąż wygląda młodo. 

• hinaussehen wyglądać (np. przez okno) 

Meine Nachbarin sieht die ganzen Tage aus dem Fenster hinaus. 

Sie ist die zuverlässigste Überwachung in unserem Viertel. 

Moja sąsiadka całymi dniami wygląda przez okno. Jest najbardziej 

niezawodnym monitoringiem w naszym osiedlu! 
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• es auf jemanden abgesehen haben uwziąć się na kogoś 

Mein Sohn wurde nicht in die nächste Klasse versetzt, nur weil sein 

Chemielehrer es auf ihn abgesehen hat! 

Mój syn nie zdał do następnej klasy tylko dlatego, że uwziął się na niego 

nauczyciel od chemii. 

• sich etwas ansehen oglądać coś 

Du solltest dir den Film unbedingt ansehen. 

Powinnaś koniecznie obejrzeć [sobie] ten film. 

• ausersehen wybrać / namaścić / 

wypatrzyć sobie 

Die Chefin hat Maria zu ihrer Nachfolgerin ausersehen. – Szefowa 

wybrała Marię na swoją następczynię. 

• durchsehen przeglądać 

Marcus muss noch die Verträge durchsehen. 

Marcus musi jeszcze przejrzeć umowy. 

• wegsehen odwracać wzrok (udawać, 

że się czegoś nie widzi, ignorować) 

Der Bürgermeister hat keine Maske getragen, trotzdem hat der 

Polizist das weggesehen. 

Burmistrz nie nosił maseczki, a jednak policjant udawał, że tego nie 

widzi. 
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• hellsehen przewidywać przyszłość 

(„jasnowidzieć”) 

Warum fragst du mich? Kann ich etwa hellsehen? 

Czemu mnie pytasz? Czy ja jestem jasnowidzem? 

A teraz kilka wyrażeń idiomatycznych z czasownikiem sehen: 

• alles rosarot sehen / durch die rosarote Brille sehen patrzeć 

przez różowe okulary 

Mein Vater malt alles schwarz und meine Mutter ganz im Gegenteil 

– sie sieht die Welt durch die rosarote Brille. Wie man so schön 

sagt: Gegensätze  ziehen  sich  an. 

Mój tata wszystko widzi w ciemnych barwach a mama patrzy na świat 

przez różowe okulary.  Jak to mówią:  przeciwieństwa się przyciągają. 

• Das werden wir sehen! Jeszcze zobaczymy! 

• wieder Land sehen / Licht am Horizont sehen / Licht am Ende des 

Tunnels sehen widzieć światełko w tunelu 

Die Situation hing am seidenen Faden, aber jetzt sehen wir wieder 

Land. 

Sytuacja wisiała na włosku, ale teraz widać światełko w tunelu. 

• Das sieht ihm ähnlich! To do niego podobne! 

• jemanden nur vom Sehen kennen  znać kogoś tylko z widzenia 

Ich kenne sie nur vom Sehen. Znam ją tylko z widzenia.  
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• Lass uns der Wahrheit ins Auge sehen! – Spójrzmy prawdzie w oczy! 

 

 

 

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. Współautor podręcznika „Deutsch through 

English. Niemiecki dla znających angielski“. 


