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I co o tym słowie 

warto wiedzieć 

Część 2 
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Zagłębiając się dalej w temat wyrazu die Sicht warto przy okazji 

zapamiętać również dwa przymiotniki opisujące osoby: rücksichtsvoll oraz 

rücksichtslos. Ten pierwszy jest pozytywny i oznacza, że ktoś bierze innych 

pod uwagę, natomiast drugi wprost przeciwnie: opisuje kogoś, dla kogo 

inni są bez znaczenia. Oba ciężko jednoznacznie przetłumaczyć na język 

polski. 

Unser Nachbar enthält sich der Renovierungsarbeiten, weil er weiß, dass 

wir nach der langen Reise ausschlafen müssen. Wie rücksichtsvoll 

seinerseits! – Nasz sąsiad wstrzymuje się od prac remontowych, bo wie, 

że musimy odespać po długiej podróży. Jak miło z jego strony! 

Und unser Nachbar dagegen fängt schon um 6 Uhr dem Bohren an. An 

jedem Wochenende. Was für ein rücksichtsloser Mensch! – A nasz sąsiad 

przeciwnie –  zaczyna z wierceniem już o 6 rano w każdy weekend. Ten 

człowiek z nikim się nie liczy! 

• die Absicht – zamiar 

Das war nicht meine Absicht! – To nie było moim zamiarem! 

Ich habe ihre üblen Absichten durchschaut. – Przejrzałem jej niecne 

zamiary. 

Das hast du aber mit Absicht gemacht! – Zrobiłeś to specjalnie! 

 

Alternatywą jest tu przymiotnik absichtlich: 

Denkst du, dass sie mir das Bein absichtlich gestellt hat? – Myślisz, że 

specjalnie podstawiła mi nogę? 
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Absicht haben – mieć zamiar 

Ich habe keine Absicht, mich euch anzuschließen. – Nie mam zamiaru się 

do was dołączyć. 

Haben Sie gegenüber meiner Tochter ernste Absichten? – Czy ma Pan 

poważne zamiary względem mojej córki? 

sich mit der Absicht tragen / die Absicht hegen – nosić się z zamiarem 

Ich trage mich mit der Absicht, meine Tante aus Amerika einzuladen. – 

Noszę się z zamiarem zaproszenia mojej ciotki z Ameryki. 

 

Możemy tu również użyć czasownika beabsichtigen: 

Die Aktivistin beabsichtigt, das Land zu verlassen. – Aktywistka zamierza 

opuścić kraj. 

 

Die Absicht pochodzi od czasownika absehen, z którym warto zapamiętać 

frazę es auf jemanden abgesehen haben, czyli uwziąć się na kogoś. 

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

Chemielehrer es auf ihn abgesehen hat. – Mój syn nie zdał do następnej 

klasy, bo nauczyciel chemii się na niego uwziął. 

 

• das Gesicht – twarz (uwaga na rodzajnik: o ile większość rzeczowników 

odczasownikowych zakończonych na -t jest rodzaju żeńskiego, o tyle te na 

Ge- najczęściej są rodzaju nijakiego) 
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Damit hat sie ihr wahres Gesicht gezeigt/enthüllt. – Tym pokazała swoją 

prawdziwą twarz. 

Sie hat immer Angst, ihr Gesicht zu verlieren. – Ona zawsze się boi, że 

straci twarz. 

Das war die einzige Chance, das Gesicht zu wahren. – To była jedyna 

szansa, żeby zachować twarz. 

Dieses arme Viertel ist das zweite Gesicht der touristischen Stadt. – Ta 

biedna dzielnica jest drugą twarzą turystycznego miasta. 

Lass uns den Dingen ins Gesicht sehen. – Spójrzmy prawdzie w oczy. 

Es war empörend, wie die Beamte uns ins Gesicht gelacht hat. – To 

oburzające jak urzędniczka śmiała nam się prosto w twarz. 

Mein Sohn hat mir heute glatt ins Gesicht gelogen. – Mój syn skłamał mi 

dzisiaj prosto w twarz. 

 

• das Angesicht to również twarz, ale w języku formalnym i literackim 

Słowo często używane we frazie: 

von Angesicht zu Angesicht – twarzą w twarz 

 

Warto również wspomnieć o przyimku łączącym się z Genitivem: 

angesichts + Gen. – w obliczu 

Angesichts des Todes sind wir ratlos. – W obliczu śmierci jesteśmy 

bezradni. 
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• die Einsicht – wgląd 

Der Angeklagte wollte Einsicht in die Akten haben. – Oskarżony chciał 

mieć wgląd w akta. 

 

• die Einsicht może również oznaczać zrozumienie czegoś 

Nachdem er schon wieder schmerzhafte Hühneraugen bekommen hatte, 

kam er endlich zur Einsicht, dass es sich lohnt, in gute Schuhe zu 

investieren. – Po kolejnych bolesnych odciskach w końcu zrozumiał, że 

opłaca się zainwestować w dobre buty. 

 

Ist er nun endlich zur Einsicht gekommen? – Czy poszedł w końcu po 

rozum do głowy? 

 

• die Ansicht może być synonimem do die Meinung, czyli opinia 

Zamiast powiedzieć meiner Meinung nach, możemy dla odmiany użyć 

meiner Ansicht nach. Na pewno przyczyni się to do dodatkowego punktu 

za słownictwo na egzaminie. 

Ich bin der Ansicht, dass Cannabis legalisiert werden soll. – Jestem zdania, 

że Marihuana powinna zostać zalegalizowana. 

Sie vertritt aber die Ansicht, dass es keiner braucht. – Ona jednak 

reprezentuje pogląd, że nikomu to niepotrzebne. 

 

• die Durchsicht – przejrzenie, sprawdzenie 
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Hat sie ihre Dokumente bereits zur Durchsicht vorgelegt? – Czy 

przedłożyła już swoje dokumenty do sprawdzenia? 

Czasownik to oczywiście durchsehen – przeglądać. 

Der Text muss noch auf Druckfehler durchgesehen werden. – Ten tekst 

musi jeszcze zostać sprawdzony pod kątem błędów w druku. 

 

• die Fernsicht – daleki widok 

Von diesem Berg hat man eine reizvolle Fernsicht, besonders wenn man 

ein Fernglas dabeihat. – Z tej góry jest piękny widok, szczególnie gdy ma 

się ze sobą lornetkę. 

Nie mylić z: das Fernsehen – telewizja / oglądanie telewizji oraz der 

Fernseher – telewizor 

 

• die Hellsicht – jasnowidzenie – pochodzi od czasownika hellsehen; osoba, 

która to robi to der Hellseher 

 

• die Hinsicht – aspekt 

in dieser Hinsicht – w tym aspekcie / względzie 

Marie ist für diese Stelle in jeder Hinsicht geeignet. – Marie nadaje się do 

tej pracy w każdym względzie. 

 

• die Klarsicht – przenikliwość / rozsądek / zdolność do prawidłowego 

szacowania 
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Sie zeichnet sich durch ihre Klarsicht aus. – Ona wyróżnia się swoim 

jasnym spojrzeniem / rozsądkiem. 

 

• die Umsicht – przezorność 

Bei der Krise zeigte er eine große Umsicht. – Podczas kryzysu wykazał sie 

dużą przezornością 

Warto zanotować również przymiotnik umsichtig – przezorny. 

 

• die Nachsicht – zrozumienie/wyrozumiałość 

Wir bitten um Ihre Nachsicht. – Prosimy o zrozumienie. 

Der Professor hatte Nachsicht mit den verspäteten Studenten. – Profesor 

był wyrozumiały dla spóźnionych studentów. 

Czasownik nachsehen ma wiele znaczeń, ale w tym kontekście może 

oznaczać pobłażać: 

Die Großmutter sah ihrem Enkel zu viel nach. – Babcia zbytnio pobłażała 

swojemu wnukowi. 

 

Nie mylić z die Nachtsicht – widzenie po ciemku lub noktowizor 

 

• die Vorsicht – uwaga, ostrożność 

Vorsicht, Stufe! – Uwaga, stopień! 

Aus Vorsicht sehe ich nochmal nach, ob ich den Hahn richtig zugedreht 

habe. – Z ostrożności jeszcze raz sprawdzę, czy dobrze zakręciłem kran. 
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Vorsicht ist besser als Nachsicht. – Przezorny zawsze ubezpieczony.  

 

• die Kurzsichtigkeit / die Weitsichtigkeit / die Scharfsicht 

– bliskowzroczność / dalekowzroczność / ostry wzrok lub bystrość 

 

• die Voraussicht – przewidywanie 

Aller Voraussicht nach wird der Klimawandel voranschreiten. – Wedle 

wszelkich przewidywań ocieplenie klimatu będzie postępować. 

 

Czasownik od tego słowa to voraussehen – przewidywać: 

Niemand konnte voraussehen, wie es ausgehen könnte. – Nikt nie mógł 

przewidzieć, co z tego wyjdzie. 

Warto również zapamiętać przymiotnik voraussichtlich – przewidywalnie / 

planowo. 

 

Der Zug sollte voraussichtlich um 15 Uhr abfahren, aber er ist noch nicht 

mal angekommen. – Pociąg miał planowo odjechać o godz. 15, a nawet 

jeszcze nie przyjechał. 
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• die Zuversicht – ufność (że wszystko będzie dobrze) 

Ich habe die feste Zuversicht, dass sie wieder gesund wird. – Głęboko 

wierzę, że wyzdrowieje. 

Ważny jest również przymiotnik zuversichtlich – pełen wiary / dobrej myśli 

Seien Sie zuversichtlich. – Proszę być dobrej myśli. 

 

W wielu powyższych słowach zamiast die Sicht można użyć der Blick, np. 

die Hinsicht – der Hinblick, die Aussicht – der Ausblick. Formy z Blick 

najczęściej mają takie samo lub podobne znaczenie i są bardziej potoczne. 

Nie wszędzie jednak tak jest: nie ma bowiem form Vorblick czy Zuverblick. 

 

 

 

Pozdrawiam serdecznie 

 
Agnieszka Drummer 

germanistka, lingwistka, tłumaczka przysięgła, 
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AD), wykładowczyni akademicka i Twoja wirtualna 
lektorka niemieckiego 😊 
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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. 


