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 Danke 
 

  

I co o tym słowie warto 
wiedzieć 



 

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

 

2
 

Jak podziękować po niemiecku? 

Możemy to zrobić na wiele różnych sposobów! Zacznijmy od 

najprostszego, którego uczymy się na pierwszej lekcji języka niemieckiego. 

Chodzi rzecz jasna o słowo danke. Danke to po prostu dziękuję / dzięki. 

Używamy go na przykład, gdy ktoś nam coś daje lub po prostu podaje: 

• Kannst du mir das Salz reichen? Czy możesz podać mi sól? 

• Ja, sicher, hier. No jasne, masz. 

• Danke! Dzięki! 

Danke możemy wzmocnić dodając schön. Wyjdzie nam z tego danke 

schön, czyli dziękuję pięknie. Jest ono używane o wiele częściej niż po 

polsku. 

• Ich wünsche dir viel Glück! Życzę powodzenia! 

• Danke schön. Dziękuję pięknie. 

Również: 

• Danke vielmals. Stokrotne dzięki. 

• Danke sehr. Dziękuję bardzo. 

Do danke możemy dodać również zaimek osobowy w Dativie. 

Najczęściej dir, Ihnen albo euch: 

• Danke dir Dziękuję ci 

• Danke Ihnen Dziękuję Pani / Panu / Państwu 

• Danke euch Dziękuję wam 
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Danke jest oczywiście skróconą formą czasownika danken, ale możemy 

sobie zadać trud i podziękować pełnym zdaniem: 

• Ich danke dir! 

• Ich danke Ihnen! 

• Ich danke euch! 

Czasownik danken łączy się z przyimkiem für + Akkusativ. Dzięki temu 

możemy powiedzieć za co dziękujemy: 

Ich danke dir für deine Hilfe. – Dziękuję ci za twoją pomoc. 

Lub w wersji skróconej: 

Danke für deine Hilfe. Dzięki za twoją pomoc. 

Od czasownika danken pochodzi z kolei rzeczownik der Dank, który 

występuje często w utartych zwrotach: 

Vielen Dank! Wielkie dzięki! 

Gott sei Dank! Bogu niech będą dzięki! / Dzięki Bogu!  

tausend Dank! stokrotne dzięki (dosł. tysiąckrotne Dzięki) 

einige Worte des Dankes kilka słów podziękowań 

verbindlichsten Dank! uprzejmie dziękuję! 

aufrichtigen Dank! szczerze dziękuję! 

innigsten Dank! najgłębsze podziękowania! 

vielen lieben Dank! bardzo dziękuję! 



 

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

 

4
 

Ciekawostką jest również rzeczownik pochodzący od frazy danke schön: 

das Dankeschön, czyli po prostu inaczej podziękowanie: 

Ein großes Dankeschön an Marta! 

Ogromne podziękowania dla Marty! 

Marta hat ein Dankeschön bekommen. 

Marta dostała podziękowania. 

Ein Dankeschön może oznaczać również mały upominek, który wręczamy 

komuś w ramach podziękowań (np. czekolada). 

Das Trinkgeld war ein kleines Dankeschön für die nette Bedienung.  

Napiwek był małym podziękowaniem za miłą obsługę.  

Teraz przejdziemy do czasownika mniej lubianego przez uczniów, choć 

często używanego i ważnego: 

sich bei jemandem für etwas bedanken – podziękować komuś za coś 

Porównajmy go jeszcze z czasownikiem danken: 

jemandem für etwas danken – dziękować komuś za coś 

Po co Niemcom dwa czasowniki? Różnica między nimi jest bardzo 

subtelna: czasownik danken to po prostu wyrażenie wdzięczności, 

natomiast sich bedanken to wyrażenie samego aktu dziękowania. 

Ich danke dir. Dziękuję ci (jestem wdzięczny/a). 

Ich bedanke mich bei dir. Dziękuję ci („dokonuję aktu podziękowania”). 
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W praktyce najważniejsze jest to, że czasownika danken częściej 

używamy w pierwszej osobie (ich), ponieważ sprawia wrażenie szczerego 

podziękowania.  

Czasownika sich bedanken używamy w przypadku innych osób, 

ponieważ opisujemy tylko to, co zobaczyliśmy (że ktoś dziękuje), nie 

wiemy, czy podziękowanie jest szczere: 

Marcus hat sich bei seinen Freunden für die Gastfreundlichkeit 

bedankt. 

Marcus podziękował przyjaciołom za gościnność.  

Bardzo często również w czasie przeszłym: 

Hast du dich schon bei deiner Tante bedankt? Czy podziękowałeś już 

cioci?  

Czasami również w pierwszej osobie, jeśli chcemy, żeby nasze 

podziękowanie było oficjalne (szczególnie w języku pisanym): 

Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Unterstützung. 

Dziękuję bardzo serdecznie za Państwa wsparcie.  

Ich möchte mich für Ihren Beitrag herzlich bedanken. 

Chciałam serdecznie podziękować za Pana wkład.  

Zamiast danke można również usłyszeć w języku potocznym man dankt, 

czyli dosłownie dziękuje się. 

Jak odpowiedzieć na podziękowanie? Na przykład: 

Ich habe zu danken. To ja dziękuję. 
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Gern / Gern geschehen. (dosł. Chętnie.) Nie ma za co. 

Nicht dafür. Drobnostka! 

Nichts zu danken! Nie ma za co dziękować! 

Oczywiście istnieją również sposoby, aby podziękować, nie używając 

wcale nic związanego z danken: 

Das ist nett von dir! Miło z twojej strony!  

Gott vergelt’s. Niech Bóg [ci/Pani/Panu] wynagrodzi! 

Ich bin Ihnen sehr verbunden. Jestem Panu/Pani bardzo 

zobowiązany/a.  

Na końcu wiadomości często pisze się Vielen Dank im Voraus, czyli 

z góry dziękuję. I choć niektórzy uważają tę frazę za nieuprzejmą, z góry 

dziękujemy za przeczytanie tego tekstu!  

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.  Dziękujemy za Państwa uwagę! 

Pozdrawiamy 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 i stały współpracownik Akademii AD. 


