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CUD:  

Cudowna Układanka Drummer 

W tej części cyklu pochylimy się nad czasownikiem liegen. Oznacza on 

oczywiście leżeć, czyli znajdować się w poziomej pozycji, np. 

Im Urlaub liege ich den ganzen Tag am Strand. – Na urlopie cały dzień 

leżę na plaży. 

Dennis ist krank und liegt im Bett. – Dennis jest chory i leży w łóżku. 

 

Czasownik ten może być również synonimem do sein w sytuacji, gdy 

opisujemy pozycję jakiegoś przedmiotu: 

Das Handy liegt auf dem Schreibtisch. – Telefon leży na biurku. 

Das Buch liegt auf dem Fußboden. – Książka leży na podłodze. 

 

Ważnym jest by liegen – leżeć odróżnić od legen – kłaść. Legen jest 

czasownikiem regularnym i odpowiada na pytanie Wohin? – Dokąd?1 – 

a zatem łączy się z Akkusativem. Natomiast nasz dzisiejszy czasownik, 

 
1 Problem polega często też na tym, że po polsku potocznie mówimy często „gdzie?” zamiast „dokąd?” 
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liegen, jest nieregularny, odpowiada na pytanie Wo? – Gdzie? – i dlatego 

łączy się z Dativem. Porównajmy oba te czasowniki: 

 

Ich liege im Bett. – Leżę w łóżku. 

Ich lege mich ins Bett. – Kładę się do łóżka. 

Das Heft liegt auf dem Tisch. – Zeszyt leży na stole. 

Ich lege das Heft auf den Tisch. – Kładę zeszyt na stół. 

 

Jak widać, również w języku polskim jest różnica w użyciu przypadków po 

obu czasownikach, choć nie zawsze zdajemy sobie z niej sprawę. 

 

Przypomnijmy jeszcze formy czasu przeszłego od czasownika liegen. 

W czasie Präteritum użyjemy (ich) lag: 

Ich lag die ganze Woche im Bett. – Leżałem/łam cały tydzień w łóżku. 

W czasie Perfekt (ich habe) gelegen: 

Nach der Krankheit hat er noch lang gelegen. – Po chorobie jeszcze 

długo leżał. 

 

Warto zwrócić uwagę na prostą konstrukcję: 

etwas liegt jemandem – coś komuś leży, czyli ktoś dobrze się w czymś 

czuje, ma do czegoś dryg (często używamy tego z przeczeniem) 

Dieser Job liegt mir nicht. – Ta robota mi nie leży. 
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Zeichnen liegt mir nicht. – Rysowanie mi nie leży. 

 

Rzućmy okiem na to, jak można leżeć – musi być to ważna czynność, 

ponieważ język jest w tym zakresie niezwykle szczodry. 

Wo? – Gdzie? 

auf dem Sofa liegen – leżeć na sofie 

auf der Couch liegen – leżeć na kanapie 

im Bett liegen – leżeć w łóżku 

im Gras liegen – leżeć na trawie 

in der Sonne liegen – leżeć w słońcu 

im Krankenhaus liegen – leżeć w szpitalu 

Die Studentin liegt in der Sonne und bräunt sich. – Studentka leży w 

słońcu i opala się. 

 

unter der Erde liegen – leżeć pod ziemią (nie żyć) 

 

Wie? – Jak? 

gut / schlecht / bequem / unbequem liegen – leżeć dobrze / źle / 

wygodnie / niewygodnie 

Erst wenn ich bequem liege, kann ich einschlafen. – Dopiero, gdy leżę 

wygodnie, mogę zasnąć. 
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wach liegen – leżeć nie śpiąc, tzn. czuwając 

Sie lag die ganze Nacht wach und starrte an die Decke. – Całą noc nie 

spała, tylko leżała i patrzyła w sufit. 

 

regungslos / tot liegen – leżeć nieruchomo / nieżywym 

Der Hund liegt tot auf der Straße. – Nieżywy pies leży na ulicy. 

 

auf dem Bauch / auf dem Rücken liegen – leżeć na brzuchu / na wznak 

Ich lag auf dem Rücken und dann drehte ich mich um, um auf dem 

Bauch endlich einzuschlafen. – Leżałam na plecach, potem obróciłam 

się, by wreszcie zasnąć na brzuchu. 

 

Teraz rzućmy okiem, jak można leżeć w bardziej ogólnym znaczeniu niż 

tylko pozycja leżąca. 

 

nördlich / südlich / östlich / westlich liegen – leżeć na północ / południe 

/ wschód / zachód 

Die Stadt, in der ich aufgewachsen bin, liegt südlich von Warschau. 

– Miasto, w którym się wychowałem, leży na południe od Warszawy. 

 

links / rechts liegen – leżeć na prawo / lewo 

- Von wem ist dieser Teller? – Ich glaube, das ist deiner, meiner lag 

links. - - Czyj to talerz? – Chyba twój, mój leżał po lewej. 



 

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

 

5
 

 

abseits / weitab liegen – leżeć na uboczu / z dala 

Unser Grundstück liegt abseits der Stadt. – Nasza działka leży na 

uboczu miasta. 

 

… Meter / Kilometer entfernt liegen – leżeć w odległości … metrów / 

kilometrów 

Berlin liegt 250 Kilometer westlich von Posen. – Berlin leży 250 km na 

zachód od Poznania. 

 

in großer / geringer Entfernung liegen – leżeć w dużej / niewielkiej 

odległości 

Unsere Stadt liegt in großer Entfernung vom Vulkan. – Nasze miasto 

leży w dużej odległości od wulkanu. 

 

nah / in der Nähe liegen – leżeć blisko / w pobliżu 

Unser Haus liegt in der Nähe des Autobahnkreuzes. – Nasz dom leży 

w pobliżu węzła autostradowego. 

 

Proszę nie pomylić frazy nah liegen z dość popularnym czasownikiem 

naheliegen, czyli nasuwać się (np. myśl się nasuwa lub pytanie): 

Wenn man so viele Autounfälle sieht, liegt die Frage nahe, warum 

viele immer noch so schnell fahren. – Gdy widzi się tyle wypadków 
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samochodowych, nasuwa się pytanie, dlaczego wielu wciąż jeździ tak 

szybko. 

 

Od tego czasownika mamy również przymiotnik naheliegend czyli 

oczywisty, ewidentny. 

Es ist naheliegend, dass man sich keine Gedanken darüber macht, 

solange einem nichts Schlimmes zugestoßen ist. – To oczywiste, że nikt 

się nad tym nie zastanawia, dopóki nic złego mu się nie przytrafiło. 

 

Wracając do położenia: 

nur wenige / einige Schritte von etwas liegen – leżeć tylko kilka kroków 

od czegoś 

Die Werkstatt liegt nur wenige Schritte von hier. – Warsztat 

samochodowy leży tylko kilka kroków stąd. 

 

zentral / günstig liegen – leżeć korzystnie / centralnie 

Die Wohnung liegt zentral, in der Nähe des Hauptbahnhofs. 

– Mieszkanie leży centralnie, w pobliżu dworca głównego. 

 

Podczas poszukiwania mieszkania można często natknąć się na 

rzeczownik die Lage, czyli położenie. Bardzo często właśnie 

w połączeniach: 

zentrale Lage – centralne położenie 
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günstige Lage – korzystne położenie 

ruhige Lage – spokojne położenie 

parallel liegen – leżeć równolegle 

Unsere Straße liegt parallel zur Uferpromenade. – Nasza ulica leży 

równolegle do nadbrzeżnej promenady. 

 

hoch / oben / niedrig / unten liegen – leżeć wysoko / na górze / nisko / 

na dole 

Unser Dorf liegt sehr niedrig, deswegen wird es manchmal überflutet. 

– Nasza wioska leży bardzo nisko, dlatego często jest zalewana. 

 

auf … Metern liegen – leżeć na … metrach 

Garmisch-Partenkirchen liegt auf 700 Metern über dem 

Meeresspiegel. – Garmisch-Partenkirchen leży na 700 metrach nad 

poziomem morza. 

 

vorne / hinten liegen – leżeć z przodu / z tyłu 

Die Taschenlampe liegt hinten im Auto. – Latarka leży z tyłu 

w samochodzie. 

Bardzo często również przenośnie: 

In der Forschung liegen Amerikaner ganz vorne. – W badaniach 

naukowych Amerykanie są na prowadzeniu. 
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Das polnische Gesundheitssystem liegt im europäischen Vergleich 

ganz hinten. – Polski system opieki zdrowotnej leży na szarym końcu 

w porównaniu z innymi krajami Europy. 

 

an erster / zweiter / dritter Stelle liegen – być na pierwszym / drugim / 

trzecim miejscu 

In der Rankingliste der polnischen Hochschulen liegt die  

Jagiellonen-Universität an der ersten Stelle. – W rankingu polskich 

uczelni Uniwersytet Jagielloński jest na pierwszym miejscu. 

 

frei liegen – leżeć na wierzchu 

An der Baustelle lagen Röhre und Kabel frei. – Na budowie rury i kable 

leżały na wierzchu. 

 

tief liegen – leżeć głęboko 

Die Schatzkiste lag tief unter der Erde. – Skrzynia ze skarbem leżała 

głęboko pod ziemią. 

 

zugrunde liegen – leżeć u podstaw 

Seiner Geste lag der Versöhnungswille zugrunde. – U podstaw jego 

gestu leżała wola pojednania. 

 

Zerknijmy teraz na czasowniki złożone, które bazują na formie liegen. 
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anliegen – przylegać 

Die Hose liegt dir eng an. – Twoje spodnie ciasno przylegają. 

Być może ważniejszy od czasownika jest tu przymiotnik: anliegend 

– przylegający: 

Soll ich die enganliegende oder die weite Hose anziehen? – Mam 

nałożyć te ciasne / mocno przylegające czy luźne spodnie? 

 

einer Sache beiliegen – być dołączonym do czegoś 

Die Rechnung liegt dem Paket bei. – Faktura dołączona jest do paczki. 

Częsty jest również przymiotnik od tego czasownika: beiliegend 

– dołączony 

die beliegende Rechnung – załączona faktura 

 

bereitliegen – być gotowym do użycia (do rzeczy, które leżą) 

Die Bücher liegen auf der Theke zur Abholung bereit. – Książki są / leżą 

na ladzie gotowe do odbioru. 

 

brachliegen – leżeć odłogiem 

Das Feld hat lange Zeit brachgelegen. – Pole długi czas leżało odłogiem. 

Również w przenośnym sensie: 

Ihr Talent liegt brach. – Jej talent leży odłogiem. 
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danebenliegen – mylić się 

Bei seiner Prognose lag er nicht so weit daneben. – Wcale się mocno 

nie pomylił w swojej prognozie. 

 

Spójrzmy jeszcze, jakie połączenia z przymiotnikami tworzy czasownik 

liegen: 

jemandem liegt es an etwas – komuś na czymś zależy 

Ihm liegt es viel an ihrem Kommen. – Bardzo mu zależy na jej przyjściu. 

→ Ihm liegt viel daran, dass sie kommt. – Bardzo mu zależy na tym, 

żeby przyszła. 

W tym znaczeniu również jako przymiotnik:  

jemandem ist an etwas gelegen – komuś na czymś zależy 

Ihm ist sehr daran gelegen, dass sie kommt. – Bardzo mu na tym 

zależy, żeby przyszła. 

 

an etwas (Dativ) lub jemandem liegen – używany do podawania 

przyczyny lub kogoś winnego czegoś negatywnego 

Es liegt an dir, dass es zum Streit kam. – To przez ciebie doszło do 

kłótni. 

Woran liegt das? – Przez co tak się stało? / Co jest tu winne? 

Woran liegt seine schlechte Laune? – Dlaczego ma zły humor? 
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Unsere Niederlage liegt nur am Wetter. – Nasza porażka tkwi 

w pogodzie. 

 

Rzućmy okiem na kilka wyrażeń idiomatycznych, które łączą się z liegen: 

etwas liegt in der Luft – coś wisi w powietrzu 

Ein Streit liegt in der Luft. – Kłótnia wisi w powietrzu (nadciąga). 

auf der Nase liegen – upaść na nos, przewrócić się 

Pass auf, wenn du läufst, damit du nicht gleich auf der Nase liegst. 

– Uważaj jak biegasz, żebyś zaraz nie upadł na nos. 

 

auf Eis liegen – być zamrożonym (odłożonym na później, przesuniętym w 

czasie) 

Das Projekt der neuen Autobahn liegt auf Eis. – Projekt nowej 

autostrady jest zamrożony. 

 

in jemandes Natur liegen – leżeć w czyjejś naturze 

Unpünktlichkeit liegt in seiner Natur. – Spóźnialstwo leży w jego 

naturze. 

 

auf der Hand liegen – leżeć jak na dłoni (być oczywistym) 

Die Lösung all meiner Probleme lag auf der Hand. – Rozwiązane 

wszystkich moich problemów leżało jak na dłoni. 
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auf der faulen Haut liegen – leżeć do góry brzuchem (inny wariant: auf 

der Bärenhaut liegen) 

Seitdem sie ihren Job verloren hat, liegt sie auf der faulen Haut. 

– Odkąd straciła pracę, leży brzuchem do góry. 

 

Na koniec zwróćmy uwagę na przymiotnik gelegen, czyli pasujący, 

dogodny: 

Sie können die Dokumente zu gelegener Zeit abholen. – Mogą Państwo 

odebrać dokumenty w dogodnym czasie. 

Kommt dir das gelegen? – Czy jest to dla ciebie dogodne? 

 

 

 
 

 

Agnieszka Drummer 

germanistka, lingwistka, tłumaczka przysięgła, pedagog, 
autorka kilkudziesięciu bestsellerowych podręczników oraz 
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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 
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