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die Sicht 
 

  

I co o tym słowie 

warto wiedzieć 

Część 1 
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W tym dwuczęściowym newsletterze zajmiemy się rzeczownikiem die 

Sicht oraz jego wieloma wariacjami.  

Słowo to pochodzi od czasownika sehen i samo w sobie nosi bardzo wiele 

znaczeń. Pochylmy się nad nimi. 

• die Sicht jako widok w znaczeniu technicznej możliwości zobaczenia 

czegoś – widoczność 

eine gute, klare Sicht – dobry, wyraźny widok (np. gdy nie ma mgły) 

eine schlechte Sicht – zła widoczność 

Wir hatten eine Sicht von nur 10 Metern. – Mieliśmy widoczność tylko na 

10 metrów.  

 

Słowo występuje również w przenośnym znaczeniu: 

 

auf lange/kurze Sicht planen – planować 

dalekowzrocznie/krótkowzrocznie 

Mein Chef muss alles auf lange Sicht planen. – Mój szef musi wszystko 

planować długofalowo. 

 

eine klare Sicht über etwas haben – mieć na coś ogląd (kontrolę) 

Die Firma ist so groß, dass er eine klare Sicht über sie verloren hat. – Firma 

jest tak duża, że stracił nad nią kontrolę. 

  



 

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

 

3
 

 

• die Sicht jako widok, czyli coś, co znajduje się w zasięgu wzroku, często 

występuje wtedy, gdy po polsku mamy bezosobową formę „widać”, czyli 

jest praktyczną alternatywą do man sieht / man kann sehen: 

in Sicht liegen/bleiben – być w zasięgu wzroku 

in Sicht kommen – pojawić się w zasięgu wzroku 

Kein Mensch war in Sicht! – Nie widać było nikogo! 

Die Küste war in Sicht. – Widać było brzeg. 

 

W przenośnym znaczeniu: 

Es war kein Ende in Sicht. – Nie było widać końca. 

 

• die Sicht jako perspektywa: 

aus meiner Sicht – z mojej perspektywy 

Aus meiner Sicht war die Situation ganz anders. – Z mojej perspektywy 

sytuacja wyglądała całkiem inaczej. 

aus ärztlicher/medizinischer Sicht – z perspektywy lekarskiej/medycznej 

Aus medizinischer Sicht sind Schönheitsoperationen nicht begründet. – 

Z perspektywy medycznej operacja plastyczne nie są uzasadniona. 
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Przejdźmy teraz do złożeń ze słowem die Sicht, które na Sicht- się 

zaczynają: 

• die Sichtweise – sposób postrzegania, perspektywa, pogląd 

Der Politiker hat seine Sichtweise seit Jahrzehnten nicht um ein Haar 

geändert. – Polityk od dziesięcioleci nie zmienił swoich poglądów ani 

o włos. 

 

• Diese Sichtweise kann man nicht akzeptieren. – Ten pogląd jest nie do 

przyjęcia. 

 

• die Sichtverhältnisse (tylko liczba mnoga) – widoczność (na drodze) 

Die Sichtverhältnisse sind heute ungünstig für eine lange Reise. – Warunki 

drogowe (widoczność) są dziś niekorzystne na długą podróż. 

 

• die Sichtachse – oś widokowa 

Die Berliner Allee Unter den Linden ist eine der schönsten Sichtachsen 

Europas. Sie streckt sich vom neulich wiederaufgebauten Berliner 

Schloss bis zum Brandenburger Tor hinaus. – Berlińska aleja Unter den 

Linden jest jedną z najpiękniejszych osi widokowych Europy. Rozciąga 

się od niedawno odbudowanego berlińskiego zamku aż do Bramy 

Brandenburskiej. 
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• die Sichtbehinderung – wada wzroku lub ograniczenie pola widzenia 

Menschen mit einer erheblichen Sichtbehinderung sollten nicht Auto 

fahren. – Osoby ze znaczną wadą wzroku nie powinny prowadzić 

samochodu. 

 

• die Sichtweite – podobne do die Sicht w znaczeniu widoczność, 

występuje w wyrażeniach: 

in Sichtweite sein – być w zasięgu wzroku 

außer Sichtweite sein – być poza zasięgiem wzroku 

Sie wollte ihn aufhalten, aber er war schon außer ihrer Sichtweite. 

– Chciała go zatrzymać, ale był już poza zasięgiem jej wzroku. 

Es fing an zu schneien und die Sichtweite verschlechterte sich. – Zaczął 

padać śnieg i widoczność się pogorszyła. 

 

• das Sichtfeld – pole widzenia 

Im Rückspiegel ist das Sichtfeld sehr begrenzt und man muss auf tote 

Winkel aufpassen. – W lusterku wstecznym pole widzenia jest bardzo 

ograniczone i trzeba uważać na martwe pola. 

 

Przyjrzyjmy się teraz całej grupie rzeczowników, w których do -sicht 

doklejamy jakiś przedrostek. Znaczenie takiego rzeczownika najczęściej 

wynika z odpowiadającego mu czasownika, na co też zwrócimy uwagę.  
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• die Aussicht – widok (np. z okna) – pochodzi oczywiście od aussehen 

właśnie w znaczeniu wyglądać np. przez okno; nie mylić z das Aussehen 

– wygląd zewnętrzny 

Im Hotel hatten wir eine herrliche Aussicht aufs Meer. – W hotelu mieliśmy 

wspaniały widok na morze. 

Genieß die schöne Aussicht! – Delektuj się pięknym widokiem! 

 

• die Aussicht może wystąpić również w znaczeniu perspektyw 

Ohne Schule hast du keine Aussicht auf Erfolg. – Bez szkoły nie masz 

widoków na sukces. 

Ich habe schon eine neue Stelle in Aussicht. – Mam już nową pracę na 

widoku. 

Der Chef hat mir eine Beförderung in Aussicht gestellt. – Szef dał mi widoki 

na awans. 

 

Od słowa Aussicht mamy określenie der Aussichtspunkt, czyli punkt 

widokowy: 

Von diesem Aussichtspunkt in Sudeten kann man bei guten 

Sichtverhältnissen sogar die Alpen sehen. – Z tego punktu widokowego 

w Sudetach można przy dobrej widoczności zobaczyć nawet Alpy. 

Analogicznie używamy słowa der Aussichtsturm, czyli wieża widokowa. 
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• die Aufsicht – nadzór, kontrola 

Der Krebskranke steht unter ärztlicher Aufsicht. – Chory na raka jest pod 

nadzorem lekarskim. 

Der Verbrecher wurde unter polizeiliche Aufsicht gestellt. – Przestępca 

został poddany nadzorowi policyjnemu. 

 

Czasownik od tego rzeczownika to beaufsichtigen: 

Der Lehrer beaufsichtigt die Klasse. – Nauczyciel pilnuje klasy. 

Die Polizei beaufsichtigt das Haus des Verdächtigen. – Policja obserwuje 

dom podejrzanego. 

Od tego czasownika możemy stworzyć kolejny rzeczownik: die 

Beaufsichtigung, który oznacza właśnie obserwację, często policyjną lub 

lekarską: 

Der Verdächtigte steht unter ständiger Beaufsichtigung der Polizei. – 

Podejrzany jest pod stałą obserwacją policji. 

 

Od słowa Aufsicht pochodzi również der Aufsichtsrat, czyli rada nadzorcza: 

Der Geschäftsführer hat den Aufsichtsrat berufen. – Dyrektor zwołał radę 

nadzorczą. 

Natomiast die Bauaufsicht to nadzór budowlany 
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Das Bauunternehmen verhandelte mit Stadtplanern und der Bauaufsicht. 

– Deweloper negocjował z urbanistami i nadzorem budowlanym. 

 

• die Übersicht – przegląd, ogląd  

Das Buch ist eine Übersicht über die polnische moderne Kunst. – Książka 

jest przeglądem polskiej sztuki współczesnej. 

Dank diesem Bericht konnte ich mir eine Übersicht über die aktuelle Lage 

der Firma verschaffen. – Dzięki temu raportowi zyskałam ogląd aktualnej 

aktualnej sytuacji w firmie. 

 

• die Rücksicht – tłumaczenie słownikowe to „wzgląd”, ale chodzi o fakt 

uwzglęniania / brania pod uwagę innych ludzi / czynników: 

mit Rücksicht auf – ze względu na 

Mit Rücksicht auf ihren schlechten Zustand laden wir keine Gäste mehr 

ein. – Ze względu na jej zły stan nie zapraszamy już gości. 

ohne Rücksicht auf – bez względu na 

Marcus kauft all die Geräte auf Kredit, ohne Rücksicht auf Kosten. 

– Marcus kupuje wszystkie te urządzenia na kredyt, bez 

względu/zwracania uwagi na koszty. 

auf etwas Rücksicht nehmen – uwzględniać coś 
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Wenn du spät in der Nacht zurück nach Hause kommst, musst du 

Rücksicht auf andere Menschen nehmen, die gerade schlafen. – Gdy 

wracasz późno w nocy do domu, musisz wziąć pod uwagę ludzi, którzy 

akurat śpią. 

 

W tym znaczeniu alternatywą jest czasownik berücksichtigen: 

Bei einer solchen Entscheidung muss man auch die Kosten 

berücksichtigen. – Przy takiej decyzji należy też uwzględnić koszty. 

 

Fortsetzung folgt – czyli: ciąg dalszy nastąpi. 

 

Pozdrawiam serdecznie 

 

Agnieszka Drummer 

germanistka, lingwistka, tłumaczka przysięgła, 
pedagog, autorka kilkunastu 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. Współautor 
podręcznika „Deutsch through English. Niemiecki dla znających angielski“. Pasjonat 
niemieckiego. 

 


