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CUD:  

Cudowna Układanka Drummer 

Kolejnym czasownikiem, który zawita w naszym cyklu, jest bleiben, czyli 

zostać / pozostać. 

Jak wiele bardzo potrzebnych podstawowych czasowników jest on 

nieregularny, dlatego najpierw spójrzmy na jego formy w czasach 

przeszłych. 

W Präteritum formą wyjściową jest blieb: 

Da es regnete, blieben wir zu Hause. – Jako, że padało, zostaliśmy 

w domu. 

Mein Bruder blieb zu Hause, weil es ihm nicht so gut ging. – Mój brat 

został w domu, bo niezbyt dobrze się czuł. 

 

W Perfekcie bleiben przybiera formę geblieben oraz łączy się z sein: 

Bist du dort lange geblieben? – Długo tam zostałeś/aś? 

Wir sind zwei Wochen lang in Rom geblieben. – Zostaliśmy na dwa 

tygodnie w Rzymie. 
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Czasownik bleiben może też oznaczać „podziać się”: 

Wo ist die Schere geblieben? – Gdzie podziały się nożyczki? 

Wo bist du denn so lange geblieben? – Gdzież ty się podziewałeś tak 

długo? 

Czy jak śpiewała Marlene Dietrich: 

„Sag mir wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben?“ – (dosł.) Powiedz 

mi, gdzie podziały się kwiaty? (w wersji polskiej, wykonanej przez Sławę 

Przybylską, fraza została przetłumaczona jako „Gdzie są kwiaty z tamtych 

lat?”) 

 

Z czasownikiem bleiben istnieje cała masa przeróżnych połączeń 

wyrazowych. Zobaczmy, JAK można zostać: 

 

• unentdeckt / unbemerkt bleiben – pozostać nieodkrytym, 

niezauważonym 

Sein ironisches Lächeln blieb nicht unbemerkt. – Jego ironiczny 

uśmiech nie pozostał niezauważony. 

Ihr Talent blieb leider unentdeckt. – Jej talent pozostał niestety 

nieodkryty. 

 

• unbeachtet / unbekannt bleiben – pozostać niezauważonym / 

nieznanym  
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Trotz seiner wunderbaren Werke blieb der Maler bis zum Ende seines 

Lebens unbekannt. – Mimo wspaniałych dzieł malarz pozostał do końca 

życia nieznany. 

 

• unvergessen bleiben – pozostać niezapomnianym [w kontekście 

czyichś zasług] 

Leider wurde er erst nach seinem Tod geschätzt, aber er wird für alle 

Zeiten unvergessen bleiben. – Niestety został doceniony dopiero po 

śmierci, ale pozostanie niezapomniany na zawsze. 

 

• unvergesslich bleiben – pozostać niezapomnianym [w kontekście 

szczególnych wspomnień] 

Unsere Reise per Anhalter bleibt bestimmt unvergesslich. – Nasza 

podróż autostopem na pewno pozostanie niezapomniana. 

 

• lebendig bleiben – pozostać żywym [również chodzi o wspomnienia] 

Obwohl der Musiker gestorben ist, bleibt seine Kunst lebendig. – Choć 

muzyk umarł, jego muzyka pozostaje wiecznie żywa. 

 

• etwas bleibt am Ende – coś pozostaje koniec końców 

Wenn du keine Freunde hast, was bleibt dir denn am Ende? – Jeśli nie 

masz przyjaciół, cóż ci koniec końców pozostanie? 
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• bis zum Ende bleiben – zostać do końca 

Bleiben Sie zum Ende: der Star des Abends wird Sie nicht 

enttäuschen! – Proszę zostać do końca: gwiazda wieczora Państwa nie 

rozczaruje! 

 

• drinnen / draußen / offen bleiben – pozostać w środku / na zewnątrz / 

otwartym 

Hunde müssen draußen bleiben. – Psy muszą zostać na zewnątrz. [jest 

to jeden z wariantów częstej wywieszki na drzwiach sklepów] 

Das Fenster muss offen bleiben, sonst ersticken wir in der Schwüle! 

– Okno musi zostać otwarte, w przeciwnym razie udusimy się w tej 

duchocie! 

 

• geheim / anonym bleiben – pozostać tajnym / anonimowym 

Die großzügige Spenderin blieb anonym. – Hojna ofiarodawczyni 

pozostała anonimowa. 

 

• unerkannt bleiben – pozostać nierozpoznanym 

Die Schauspielerin wollte unerkannt bleiben, deswegen hat sie ihr 

Gesicht verhüllt. – Aktorka chciała pozostać nierozpoznana, dlatego 

zasłoniła twarz. 
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• unauffindbar / verschollen bleiben – pozostać nie do odnalezienia / 

zaginionym 

Marie hat ihren Verlobungsring beim Baden im See verloren, er bleibt 

also unauffindbar. – Marie zgubiła pierścionek zaręczynowy podczas 

kąpieli w jeziorze, stąd jest on nie do odnalezienia. 

 

• ungeklärt / unklar / schleierhaft bleiben – pozostać niewyjaśnionym / 

niejasnym / zagadką 

Nach so vielen Jahren bleibt der Tod der Fürstin ungeklärt. – Po tak 

wielu latach śmierć księżnej pozostaje niewyjaśniona. 

 

• fraglich / rätselhaft / spannend bleiben – pozostać wątpliwym / 

zagadkowym / ciekawym 

Die Serie wird seit 30 Jahren gedreht und bleibt immer noch 

spannend. – Serial kręcony jest już od 30 lat, a nadal trzyma w napięciu. 

 

• ungelöst / unentschieden bleiben – pozostać nierozwiązanym / 

nierozstrzygniętym 

Ihr Problem bleibt ungelöst. – Jej problem pozostaje nierozwiązany. 

Das Spiel bleibt unentschieden. – Gra skończyła się remisem. 

 

• unausgesprochen / unerwähnt bleiben – pozostać niewypowiedzianym 

/ niewspomnianym 
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Wir bewundern Rock and Roll, aber die eigentlichen Autoren bleiben 

bis heute unerwähnt. – Podziwiamy Rock and Roll, ale jego rzeczywistych 

autorów do dziś się nie wspomina. 

 

• unbeantwortet bleiben – pozostać bez odpowiedzi 

Nach der Pressekonferenz blieben die wichtigsten Fragen 

unbeantwortet. – Po konferencji prasowej najważniejsze pytania 

pozostały bez odpowiedzi. 

 

• unerfüllt bleiben – pozostać niespełnionym 

Ihr Traum, eine weltberühmte Sängerin zu werden, blieb unerfüllt. 

– Jej marzenie o tym, aby zostać światowej sławy piosenkarką, zostało 

niespełnione. [Warto tu uczulić na różnicę między czasownikami werden 

– zostać jako stać się oraz bleiben – zostać jako pozostać] 

 

• folgenlos / wirkungslos / erfolglos bleiben – pozostać bez skutku / bez 

efektu / bez sukcesu 

Seine Bitten und Aufrufe blieben folgenlos. – Jego prośby 

i nawoływania pozostały bez skutku. 

 

• ungestraft bleiben – pozostać nieukaranym 

Der Diebstahl bleibt ungestraft. – Kradzież pozostaje nieukarana. 
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• straffrei bleiben – pozostać bez kary 

Seine Muter wurde beraubt und der Täter blieb straffrei. – Jego matka 

została obrabowana, a sprawca pozostał bez kary. 

 

• strittig bleiben – pozostać dyskusyjnym 

Die Frage, ob man Kurzstreckenflüge verbieten sollte, bleibt strittig. 

– Kwestia, czy zakazać lotów krótkodystansowych, pozostaje sporna. 

 

• umstritten bleiben – pozostać kontrowersyjnym 

Ob der Polizist richtig vorging, bleibt umstritten. – Czy policjant dobrze 

postąpił, pozostaje kontrowersyjne. 

 

• nicht ohne Kritik bleiben – nie pozostać bez krytyki 

Die umstrittene Aussage des Schauspielers blieb nicht ohne Kritik. 

– Kontrowersyjna wypowiedź aktora nie pozostała bez krytyki. 

 

• unbeschädigt / heil / ganz bleiben – pozostać nieuszkodzonym / 

zdrowym / całym 

Überraschenderweise blieben alle Gläser nach der Party ganz. -  

Niespodziewanie wszystkie szklanki zostały po imprezie całe. 

 

• intakt / funktionsfähig / stabil bleiben – pozostać sprawnym / 

działającym / stabilnym 
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Trotz des Gewitters blieb das Stromnetz intakt. – Mimo burzy sieć 

energetyczna pozostała bez szwanku. 

 

• gleich bleiben – nie zmieniać się 

Ist es wirklich gut, immer gleich zu bleiben? – Czy to na prawdę jest 

dobre, nigdy się nie zmieniać? 

 

• unberührt / unangetastet / ungenutzt bleiben – pozostać 

nienaruszonym / nietkniętym / niewykorzystanym 

In dieser Region ist die Natur unberührt geblieben. – W tym regionie 

natura pozostała nienaruszona. 

Eine solche Gelegenheit sollte nicht ungenutzt bleiben. – Taka okazja 

nie powinna pozostać niewykorzystana. 

 

• gültig bleiben – pozostać ważnym [nie przedawnić się] 

Wie lange bleibt die Fahrkarte noch gültig? – Jak długo ten bilet 

pozostanie ważny? 

 

• gesund / aktiv / fit bleiben – pozostać zdrowym / aktywnym / w formie 

Ich will fit bleiben, auch wenn ich Rentner bin. – Chcę zostać w formie 

również, gdy będę emerytem. 
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• unbesiegt / unerreicht bleiben – pozostać niepokonanym / 

niedoścignionym 

Die Schwimmerin unterbot den Rekord vor einigen Jahren und bleibt 

bis heute unerreicht. – Pływaczka poprawiła rekord kilka lat temu i do 

dziś pozostaje niedościgniona. 

 

• unbehelligt bleiben – nie doznać uszczerbku 

Der Redner wurde angegriffen, aber die anderen blieben unbehelligt. 

– Mówca został zaatakowany, ale inni nie doznali uszczerbku. 

 

• unverheiratet / ledig / kinderlos bleiben – pozostać 

niezamężną/nieżonatym / wolnym / bezdzietnym 

Es war ihre Entscheidung, kinderlos zu bleiben. – To była jej (lub: ich) 

decyzja, żeby nie mieć dzieci. 

 

• (sich selbst) treu bleiben – pozostać wiernym (samemu sobie) 

Was auch immer auf dich im Leben zukommt, bleib dir selbst treu. 

– Cokolwiek ci się w życiu przytrafi, bądź wierna samej sobie. 

 

• jemandem verbunden bleiben – pozostać komuś zobowiązanym 

Frau Keller bleibt ihrem Arzt sehr verbunden. – Pani Keller pozostaje 

bardzo zobowiązana swojemu lekarzowi. 
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• in Kontakt bleiben – pozostać w kontakcie 

Ich habe Marcus im Urlaub in der Türkei kennengelernt und wir sind 

in Kontakt geblieben. – Poznałam Marcusa na urlopie w Turcji 

i pozostaliśmy w kontakcie. 

 

• ruhig / gelassen bleiben – pozostać spokojnym / opanowanym 

Bleib ruhig, Hektik hilft uns nicht. – Zachowaj spokój, pośpiech nam nie 

pomoże. 

 

• ernst bleiben – zostać poważnym 

Kannst du nicht 5 Minuten ernst bleiben? – Czy nie możesz przez 5 

minut zostać poważny? 

 

• sachlich bleiben – pozostać rzeczowym 

Herr Minister, ich möchte Sie bitten, sachlich zu bleiben. – Panie 

Ministrze, chciałabym prosić, aby pozostał Pan rzeczowy. 

 

• neutral / gleichgültig / untätig / vage bleiben – pozostać neutralnym / 

obojętnym / bezczynnym / niejasnym 

Während die ganze Familie gestritten hat, ist er gleichgültig 

geblieben. – Podczas gdy cała rodzina się kłóciła, on pozostał obojętny. 

 

• skeptisch bleiben – pozostać sceptycznym 
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Trotz vieler angeführten Argumente bleibt er skeptisch. – Mimo wielu 

przytoczonych argumentów pozostaje sceptyczny. 

 

• konsequent / hartnäckig / beharrlich bleiben – pozostać 

konsekwentnym / zawziętym / uporczywym 

Wenn man sich etwas vorgenommen hat, sollte man konsequent 

bleiben. – Jak już się sobie coś postanowiło, powinno się pozostać 

konsekwentnym. 

 

• stark / standhaft bleiben – pozostać silnym / wytrwałym 

Die Angehörigen des Kranken mussten stark bleiben. – Krewni 

chorego musieli pozostać silni. 

 

• unbeeindruckt bleiben – pozostać niewzruszonym 

Während alle anderen total begeistert waren, blieb er unbeeindruckt. 

– Podczas gdy wszyscy inny byli totalnie zachwyceni, on pozostał 

niewzruszony. 

 

• wettbewerbsfähig / leistungsfähig / flexibel bleiben – pozostać 

konkurencyjnym / wydajnym / elastycznym 

Wollen wir wettbewerbsfähig bleiben, so müssen wir die Preise 

senken. – Jeśli chcemy pozostać konkurencyjni, to musimy obniżyć ceny. 
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• von jemandem (un)abhängig bleiben – pozostać od kogoś 

(nie)zależnym 

Bettina ist zwar bereits über 30, aber finanziell bleibt sie immer noch 

von ihren Eltern abhängig. – Wprawdzie Bettina jest już po 30-tce, ale 

finansowo nadal pozostaje zależna od swoich rodziców. 

 

• wachsam / wach / nüchtern bleiben – pozostać czujnym / nie spać / 

pozostać trzeźwym (zarówno w znaczeniu „nie pić alkoholu”, jak i bycia 

rzeczowym) 

Auch wenn wir schlafen, bleibt der Hund immer wachsam. – Nawet gdy 

śpimy, pies zawsze pozostaje czujny. 

Es ist schon so spät, warum bleibst du noch wach? – Już tak późno, 

dlaczego jeszcze nie śpisz? 

Ich muss nüchtern bleiben, weil ich morgen eine Blutabnahme habe. 

– Muszę pozostać trzeźwy, bo jutro mam pobranie krwi. 

Bei dieser Frage wäre es ratsam, nüchtern zu bleiben. – W tej kwestii 

byłoby wskazane, aby pozostać rzeczowym. 

 

• übrig bleiben – pozostać (po czymś) 

Ich sterbe vor Hunger! Ist etwas nach dem Abendessen übrig 

geblieben? – Umieram z głodu! Czy zostało coś jeszcze po kolacji? 

 

• frisch bleiben – pozostać świeżym 
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Im Kühlschrank bleibt das Gemüse länger frisch. W – lodówce warzywa 

pozostają dłużej świeże. 

 

• locker / cool bleiben – nie denerwować się, nie stresować się 

Ich weiß, dass die Prüfung dir wichtig ist, aber versuch trotzdem 

locker zu bleiben. – Wiem, że ten egzamin jest dla ciebie ważny, ale mimo 

to postaraj się nie denerwować 

 

Czasownik bleiben, w porównaniu do takich czasowników jak stehen czy 

sehen, nie tworzy zbyt wielu czasowników złożonych. O kilku jednak warto 

wspomnieć. Ciekawe, że często na język polski tłumaczymy je przy użyciu 

przeczenia „nie” (choć pewnie inne tłumaczenia byłyby możliwe): 

 

• dranbleiben – nie rozłączać się (podczas rozmowy telefonicznej) 

Bleiben Sie dran, ich verbinde Sie mit dem Kundendienst. – Proszę się 

nie rozłączać, połączę Panią z serwisem klienta. 

 

• dabeibleiben – nie przestawać czegoś robić 

Obwohl ich der Beruf keinen Spaß machte, blieb er dabei. – Choć ten 

zawód nie sprawiał mu przyjemności, nie przestał go wykonywać. 

 

• aufbleiben – nie zasypiać, nie iść spać / pozostać otwartym (o drzwiach 

lub oknie) 



 

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

 

1
4

 

Der Krankenpfleger ist bis gegen Morgen bei der Patientin 

aufgeblieben. – Pielęgniarz czuwał przy pacjentce prawie całą noc. 

Es ist do kalt, weil das Fenster aufgeblieben war. – Jest tak zimno, bo 

okno nie było zamknięte. 

 

• ausbleiben – służy do powiedzenia, że coś nie nastąpiło, choć było 

oczekiwane 

Seine Antwort blieb aus. – Nie otrzymaliśmy od niego żadnej odpowiedzi. 

(dosłownie: Odpowiedź nie nastąpiła.) 

 

 

 
 

 

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“ i stały współpracownik Akademii AD. 

 


