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CUD:  

Cudowna Układanka Drummer 

Naszą przygodę z odkrywaniem potencjału najważniejszych czasowników 

kontynuujemy ze słowem stehen, czyli „stać”. W przeciwieństwie do 

stellen – stawiać – jest on nieregularny w czasach przeszłych. 

Przypomnijmy więc jego formy:  

Präteritum: (ich) stand; Perfekt: (ich habe) gestanden. 

Na wstępie warto zauważyć, że czasownik stehen, podobnie jak „stać” 

w języku polskim, niesie bardzo często znaczenie przenośne, niezwiązane 

z pozycją stojącą. Służy on też do opisywania stanu, opinii, deklaracji. 

Zajmiemy się tu wszystkimi powyższymi znaczeniami. 

 

Zacznijmy jednak od najbardziej dosłownego znaczenia, czyli „stać” – nie 

siedzieć i nie leżeć. Możemy to robić na zaskakująco wiele sposobów: 

• gebeugt / gebückt stehen – stać zgarbionym 

Gebeugt steht er über die Spüle und erledigt den Abwasch. 

– Zgarbiony stoi nad zlewem i zmywa naczynia. 

 

• breitbeinig stehen – stać w rozkroku 
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Um die Balance zu halten, stand die Fischerin breitbeinig auf dem 

Felsen. – Aby utrzymać równowagę, rybaczka stała w rozkroku na skale. 

 

• kerzengerade stehen – stać prościutko, prosto jak świeca, 

wyprostowany 

Die drei Tannen stehen kerzengerade im Garten. – Trzy świerki stoją 

prościutko w ogrodzie. 

 

• senkrecht stehen – stać pionowo 

Die beiden Wände stehen wohl nicht senkrecht… - Te dwie ściany 

chyba nie stoją pionowo… 

 

• krumm / schräg / schief stehen – stać krzywo 

Infolge des Erdbebens steht das Gebäude schief. – Wskutek trzęsienie 

ziemi budynek stoi krzywo. 

 

• auf schwankendem Grund stehen – stać na niestabilnym gruncie 

Wer sein Glück im Internet sucht, steht auf schwankendem Grund. 

– Kto szuka szczęścia w Internecie, stoi na niestabilnym gruncie. 

 

• auf wackeligen Beinen stehen – dosł. stać na chwiejnych nogach 

Leider steht seine These auf wackeligen Beinen. – Niestety jego teoria 

nie trzyma się kupy. 
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• dicht stehen – stać gęsto 

Die Bäume im Garten standen so dicht, dass kaum Licht auf das 

Grundstück fiel. – Drzewa w ogrodzie stały tak gęsto, że na działkę prawie 

w ogóle nie padało światło. 

 

• einsam stehen – stać samotnie 

Das kleine Holzhaus steht einsam im dichten Nadelwald. – Drewniana 

chatka stoi samotnie w gęstym lesie iglastym. 

 

• unschlüssig / unentschlossen stehen – stać niezdecydowanym 

Die Kunden standen unschlüssig, weil sie sich für kein Produkt 

entscheiden konnten. – Klienci stali niezdecydowani, bo nie mogli się 

zdecydować na żaden produkt. 

 

• bewegungslos / unbeweglich stehen – stać bez ruchu 

Als wir im Wald das Wildschwein bemerkt haben, sind wir 

bewegungslos stehen geblieben. – Gdy zauważyliśmy w lesie dzika, 

pozostaliśmy bez ruchu. 

 

• wie gelähmt stehen – stać jak sparaliżowanym 
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Die Menschen standen wie gelähmt an der Unfallsstelle, keiner 

wusste, was zu tun war. – Ludzie na miejscu wypadku stali jak 

sparaliżowani, nikt nie wiedział, co zrobić. 

 

• im Kreis stehen – stać w kole 

Die Kinder standen im Kreis am Lagerfeuer und grillten aufgespießte 

Würste über der Glut. – Dzieci stały w kole przy ognisku i piekły kiełbaski 

na patyku nad żarem. 

 

Tu zaczniemy bardziej metaforyczne znaczenia czasownika stehen. 

• gut / günstig stehen – dobrze / korzystnie stać 

Polens Chancen, die Eurovision zu gewinnen, stehen nicht so gut, so 

die Buchmacher. – Szanse Polski, by wygrać Eurowizję, nie stoją zbyt 

dobrze, jak twierdzą bukmacherzy. 

 

• jemandem gut stehen – pasować komuś 

Diese Jacke im Stil der 50ern steht ihr echt gut! – Ta kurtka w stylu lat 

50. pasuje jej naprawdę dobrze! 

 

• zuoberst stehen – stać na samej górze 

Sein Name stand zuoberst auf der Liste der Verdächtigen. – Jego 

nazwisko stało na samej górze listy podejrzanych. 
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• griffbereit stehen – być w zasięgu ręki 

Wenn man eine komplizierte Speise zubereitet, sollten alle Zutaten 

griffbereit stehen. – Kiedy przygotowuje się jakieś skomplikowane danie, 

wszystkie składniki powinny być w zasięgu ręki (gotowe do użycia). 

 

• stellvertretend für etwas stehen – odpowiadać za coś w zastępstwie 

Der Chef ist im Krankenhaus, deswegen steht bis auf weiteres Frau 

Müller stellvertretend für alle dringenden Angelegenheiten. – Szef jest 

w szpitalu, dlatego do odwołania pani Müller odpowiada w zastępstwie za 

wszystkie pilne sprawy. 

 

• an oberster / letzten Stelle stehen – stać na najwyższym / ostatnim 

miejscu  

Leider hat unsere Uni diesmal schlecht abgeschnitten und steht an 

der letzten Stelle auf der Rankingliste. – Niestety nasza uczelnia 

wypadła tym razem kiepsko i stoi na ostatnim miejscu w rankingu. 

 

• in Gefahr stehen – być w niebezpieczeństwie 

 Als ich erfahren habe, dass mein Freund in Gefahr steht, habe ich 

alles fallen lassen und bin herausgelaufen, um ihm zu helfen. – Gdy 

dowiedziałam się, że mój przyjaciel jest w niebezpieczeństwie, rzuciłam 

wszystko i wybiegłam, aby mu pomóc. 
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• am Beginn vor etwas stehen – stać / być na początku czegoś 

An jenem Silvester wussten wir noch nicht, dass wir am Beginn einer 

neuen Ära standen. – Tamtego Sylwestra jeszcze nie widzieliśmy, że 

byliśmy na początku nowej ery. 

 

• in Aussicht stehen – być na widoku / horyzoncie 

Keine Aufstiegschancen standen für mich in dieser Firma in Aussicht. 

– Nie było dla mnie żadnych szans na awans w tej firmie. 

 

• in hohem Ansehen stehen – cieszyć się dużym uznaniem 

Dieser Staatsmann stand in ganzem Vorkriegspolen in hohem 

Ansehen, obwohl er einen Staatsstreich durchgeführt hat. – Ten mąż 

stanu cieszył się dużym uznaniem w całej przedwojennej Polsce, chociaż 

przeprowadził zamach stanu. 

 

• treu zu jemandem stehen – być komuś wierym 

Trotz seiner zahlreichen Lügen standen ihm seine Freunde treu. 

– Mimo jego licznych kłamstw przyjaciele byli mu wierni. 

 

 Spójrzmy teraz na czasowniki złożone z czasownikiem stehen. Zaczniemy 

od klasyki gatunku przechodząc potem to zaawansowanych konstrukcji. 

• aufstehen – wstawać 
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Ich hatte heute überhaupt keinen Bock aufzustehen. – potocznie: Ależ 

mi się dziś nie chciało wstawać. 

 

• anstehen – stać w kolejce 

Nachdem die Einschränkungen gelockert worden waren, standen die 

Menschenmengen nach Kinokarten an. – Po poluzowaniu restrykcji 

tłumy ludzi stały w kolejce po bilety do kina. 

 

• ausstehen – wytrzymywać 

Wenn du nur wüsstest, wie viel ich mit ihm auszustehen habe… - 

Gdybyś tylko wiedział(a) co ja z nim mam… 

 

• bestehen auf + Dat.– nastawać na coś / nalegać 

Meine Eltern bestehen darauf, dass wir Weihnachten zu Hause 

verbringen. – Moi rodzice nastają, żebyśmy spędzili Boże Narodzenie 

w domu. 

 

• bestehen aus + Dat. – składać się z 

Ich komme aus einer fünfköpfigen Familie, und aus wie vielen 

Personen besteht deine Familie? – Pochodzę z pięcioosobowej rodziny, 

a z ilu osób składa się twoja rodzina? 

 

• jemandem beistehen – wspierać kogoś 
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Ich bin dir so dankbar, dass du mir in dieser schwierigen Phase mit 

Rat und Tat beigestanden hast. – Jestem ci tak wdzięczny, że wspierałaś 

mnie w tej ciężkiej fazie słowem i czynem. 

 

• draufstehen – być napisane / „stać” 

Kauf mir bitte ein Jogurt, auf dem „Bio” draufsteht. – Kup mi jogurt, na 

którym stoi „Bio“. 

 

• bereitstehen – być gotowe / do dyspozycji 

Der Zug nach Hamburg steht auf Gleis 5 für Sie bereit. – Pociąg do 

Hamburga podstawiony jest na torze 5. 

 

• hintereinenderstehen / nebeneinanderstehen– stać jedno za drugim / 

jedno obok drugiego 

Die Packungen in den Regalen müssen ordentlich 

hintereinanderstehen. – Opakowania na półkach muszą stać równo 

jedno za drugim. 

 

• einer Sache entgegenstehen – stać czemuś na przeszkodzie 

Unseren Plänen steht nur das Unwetter entgegen. – Naszym planom 

stoi na przeszkodzie jedynie brzydka pogoda. 

 

• feststehen – być ustalonym 
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Der Termin steht schon fest. – Termin jest już ustalony. 

 

• leerstehen – stać pustym 

Wiele Häuser in den Dörfern der ehemaligen DDR stehen nun leer. 

– Wiele domów w wioskach byłej NRD stoi teraz pustych. 

 

• jemandem nahestehen – być komuś blisko 

In diesem Moment dachte er an alle, die seinem Herzen einmal 

nahegestanden. – W tym momencie myślał o wszystkich, którzy byli bliscy 

jego sercu. 

 

• für etwas einstehen / geradestehen – brać za coś odpowiedzialność 

Sie muss endlich lernen, für ihre Taten geradezustehen. – Ona musi 

się w końcu nauczyć brać odpowiedzialność za swoje czyny. 

 

Zajmijmy się jeszcze interesującymi frazami i idiomami, których bazą jest 

czasownik stehen. 

 

• mit Rat und Tat zur Seite stehen – wspierać kogoś słowem i czynem 

Der Studienberater steht den Studieninteressierten mit Rat und Tat 

zur Seite. – Doradca do spraw studiów służy pomocą zainteresowanym 

studiami. 
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• Rede und Antwort stehen – tłumaczyć się z czegoś 

Da die Politiker den Journalisten oft Rede und Antwort stehen 

müssen, haben sie immer einige Brückensätze bereit. – Jako, że 

politycy często są wypytywani przez dziennikarzy, zawsze mają 

przygotowanych kilka gotowych, okrągłych zdań. 

 

• alles machen, was in jemandes Macht steht – zrobić wszystko, co 

w swojej mocy 

Der Tumor war bösartig, aber die Ärztin hat versprochen alles zu tun, 

was in ihrer Macht steht. – Rak był złośliwy, ale lekarka obiecała zrobić 

wszystko, co w jej mocy. 

 

• zur Verfügung stehen – być do dyspozycji 

Der Dienstwagen steht Ihnen die ganze Zeit zur Verfügung. 

– samochód służbowy cały czas jest do pańskiej dyspozycji. 

 

• Schlange stehen – stać w kolejce 

In der DDR mussten die Bürger nach allen Produkten lange Schlange 

stehen. – W NRD obywatele musieli stać w długich kolejkach po wszystkie 

produkty. 

 

• auf dem Spiel stehen – być ważnym elementem, o który toczy się gra 
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Es ist die Zukunft von unseren Kindern, was auf dem Spiel steht, wenn 

wir die Klimadebatte führen. – Przyszłość naszych dzieci to to, o co toczy 

się gra, gdy prowadzimy debatę na temat klimatu. 

 

• an der Spitze stehen – stać na czele 

Es gibt immer mehr Unternehmen und politische Parteien, an deren 

Spitze Frauen stehen. – Jest coraz więcej przedsiębiorstw i partii 

politycznych, na czele których stoją kobiety. 

 

 

 

 
 

 

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, uczy też niemieckiego w szkole językowej w Berlinie. Pasjonat 
niemieckiego. Współautor podręcznika „Deutsch through English. Niemiecki dla znających 
angielski“. 


