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CUD:  

Cudowna Układanka Drummer 

Co myślicie o tym, żeby pochylić się nad czasownikiem denken? 

Po tej części cyklu czasownik, który oznacza właśnie myśleć, nie będzie 

skrywał już żadnych tajemnic! 

Denken znajdziemy w tabelce czasowników nieregularnych. W czasie 

Präteritum przyjmie on formę (ich) dachte: 

Ich dachte, dass du mich heute besuchst. – Myślałam, że mnie dziś 

odwiedzisz. 

Dachtest du, dass sie dich mit offenen Armen empfängt? – Myślałeś, 

że przyjmie cię z otwartymi ramionami? 

 

W czasie Perfekt sięgniemy natomiast po formę (ich habe) gedacht: 

Daran habe ich nicht gedacht. – O tym nie (po)myślałem.  

 

Otóż właśnie, jeśli już jesteśmy przy tym daran, to zerknijmy z jakimi 

przyimkami łączy się czasownik denken. 

Najważniejsze połączenie to denken an + Akkusativ, czyli „myśleć o”. 
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Ich denke an dich die ganze Zeit. – Myślę o tobie cały czas. 

Er lebt im Ausland und denkt an seine Familie. – Mieszka za granicą 

i myśli o swojej rodzinie. 

Pamiętajmy, że jeśli chcemy po niemiecku powiedzieć „Myślę o tym”, nie 

powiemy Ich denke an das.  

Powiemy: 

Ich denke daran. – Myślę o tym. 

Ich denke daran, was er mir gesagt hat. – Myślę o tym, co mi powiedział. 

Aby zapytać „O czym myślisz?” użyjemy analogicznego słówka „woran”: 

Woran denkst du? – O czym myślisz? 

 

Denken, oprócz podstawowego znaczenia wskazującego na posiadanie 

myśli, może również oznaczać sądzić lub mieć zdanie na jakiś temat. 

Wówczas połączy się z przyimkiem über. Zobaczymy go głównie 

w pytaniu: 

Was denkst du darüber? – Co o tym sądzisz? 

 

Częstym błędem jest mieszanie przyimków über oraz an. Niepoprawnym 

jest zdanie: 

Ich denke über meine Freundin. 

Prawidłowa wersja to: 

Ich denke an meine Freundin. – Myślę o mojej przyjaciółce / dziewczynie. 
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Jak można myśleć? Na bardzo wiele różnych sposobów. Przyjrzyjmy się 

im: 

klar denken – myśleć jasno / przejrzyście 

Ich kann über all das nicht klar denken. – Nie potrafię myśleć o tym 

wszystkim jasno. 

 

scharf denken – intensywnie myśleć 

über etwas scharf nachdenken – ruszyć głową, główkować, głęboko się 

nad czymś zastanawiać 

Denk scharf nach und du findest die Lösung. – Rusz głową a znajdziesz 

rozwiązanie. 

 

logisch denken – myśleć logicznie 

Wegen der Hitze kann ich nicht logisch denken. – Z powodu upału nie 

mogę myśleć logicznie. 

 

folgerichtig denken – myśleć konsekwentnie / logicznie 

Wir müssen jetzt folgerichtig denken. – Musimy pomyśleć logicznie. 

 

schnell denken – myśleć szybko 

Kannst du etwas schneller denken? Ich muss gleich los! – Możesz 

myśleć trochę szybciej? Muszę zaraz iść! 
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selbstständig denken – myśleć samodzielnie 

Du bist schon erwachsen, denke selbstständig! – Jesteś już dorosła, 

myśl samodzielnie! 

 

abstrakt / in Bildern denken – myśleć abstrakcyjnie / obrazami 

Als Künstler kann er abstrakt denken. – Jako artysta potrafi myśleć 

abstrakcyjnie. 

 

praktisch denken – myśleć praktycznie 

Meine Mutter ist eine pragmatische, praktisch denkende Frau. – Moja 

mama jest pragmatyczną, praktycznie myślącą kobietą. 

 

nüchtern denken – myśleć trzeźwo 

Er konnte immer kalten Kopf bewahren und nüchtern denken. 

– Zawsze potrafił zachować zimną krew i myśleć trzeźwo. 

 

rational / realistisch denken – myśleć racjonalnie / realistycznie 

Was denkst du realistisch über die Gehaltserhöhung? – Co 

realistycznie myślisz o podwyżce? 

 

wirtschaftlich denken – myśleć gospodarnie, ekonomicznie 
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Jedes Unternehmen muss wirtschaftlich denken, um erfolgreich zu 

sein. – Każde przedsiębiorstwo musi myśleć ekonomicznie, aby osiągnąć 

sukces. 

zu Ende denken – przemyśleć do końca 

Der Ablauf der Veranstaltung wurde nicht zu Ende gedacht. – Przebieg 

wydarzenia nie został przemyślany do końca. 

 

kurzsichtig / kurzfristig denken – myśleć krótkowzrocznie / na krótką 

metę 

Wir müssen etwas planen, statt nur kurzfristig zu denken. – Musimy 

coś zaplanować zamiast tylko myśleć krótkowzrocznie. 

 

(nicht) an morgen denken – (nie) myśleć o jutrze 

Denk nicht an morgen, genieße den Moment! – Nie myśl o jutrze, żyj 

chwilą! 

 

nicht im Traum an etwas denken – nawet w snach o czymś nie myśleć 

Dass ich so ein Glück habe, hätte ich nicht mal im Traum gedacht. – Że 

będę mieć takie szczęście, nie pomyślałbym nawet w snach. 

 

flüchtig an etwas denken – pomyśleć o czymś przelotnie / pobieżnie 

Ich habe an deine Idee nur flüchtig gedacht. – Tylko pobieżnie myślałem 

o twoim projekcie. 
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einen Augenblick lang an etwas denken – myśleć o czymś przez chwilę 

Ich habe einen Augenblick lang an dein Projekt gedacht und ich muss 

zugeben, dass es vielversprechend ist. – Pomyślałam przez chwilę 

o twoim projekcie i muszę przeznać, że dobrze się zapowiada. 

 

an sich selbst denken – myśleć o sobie 

Sie ist immer so hilfsbereit, dass sie vergisst, an sich selbst zu 

denken. – Ona zawsze tak chętnie pomaga, że zapomina pomyśleć 

o sobie. 

 

sich etwas gleich denken – to samo sobie pomyśleć 

Ja, ganz genau! Ich habe mir gleich gedacht! – Dokładnie! To samo 

pomyślałem! 

 

im Ernst an etwas denken – myśleć o czymś na poważnie 

Ich denke jetzt im Ernst an unsere Zukunft. – Myślę teraz na poważnie 

o naszej przyszłości. 

 

sich etwas insgeheim denken – myśleć po cichu („w głębi duszy“) 

Was er sich insgeheim denkt, das weiß ich nicht. – Co on myśli po cichu, 

tego nie wiem. 
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anders denken – myśleć inaczej 

Dass jemand anders denkt, bedeutet nicht, dass er falsch liegt. – To, 

że ktoś myśli inaczej, nie znaczy jeszcze, że się myli. 

 

schlecht von jemandem denken – źle o kimś myśleć 

Ich mag naiv sein, aber ich denke nicht schlecht von unseren 

Nachbarn. – Może i jestem naiwny, ale nie myślę źle o naszych sąsiadach. 

 

umgekehrt denken – myśleć na odwrót 

Egal, was ich denke, meine Tochter denkt immer umgekehrt. 

– Nieważne, co ja myślę, moja córka myśli zawsze na odwrót. 

 

unwillkürlich / automatisch an etwas denken – myśleć o czymś 

mimiwolnie / automatycznie 

Als ich die alten Möbel gesehen habe, habe ich unwillkürlich an meine 

Oma gedacht. – Gdy zobaczyłam te stare meble, mimowolnie pomyślałam 

o mojej babci. 

 

mit Grauen / Freude an etwas denken – myśleć o czymś ze zgrozą / 

z radością 

Mit Grauen habe ich an meinen morgigen Besuch gedacht. – Ze zgrozą 

myślałem o moich jutrzejszych odwiedzinach. 
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Spójrzmy teraz na rzeczowniki, które wykorzystują czasownik denken 

w złożeniach. 

 

der Denkvorgang / der Denkprozess – proces myślowy 

Seinen Denkvorgang kann ich nicht nachvollziehen. – Nie jestem 

w stanie zrozumieć jego procesu myślowego. 

 

der Denkanstoß – impuls do myślenia 

Die Künstlerin wollte mit ihrem Gedicht einen Denkanstoß liefern. 

– Artystka chciała swoim wierszem dać impuls do przemyśleń. 

 

der Denkfehler – błąd w myśleniu 

Sein Argument ist ein gutes Beispiel eines Denkfehlers. – Jego 

argument jest dobrym przykładem błędu w myśleniu. 

 

der Denksport – trening umysłowy 

Das Schachspiel ist ein empfehlenswerter Denksport. – Gra w szachy 

jest godnym polecenia treningiem umysłowym. 

 

der Denkansatz – podejście, sposób myślenia, punkt wyjścia 
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Doktor Müller hat einen interessanten Denkansatz vorgestellt. 

– Doktor Müller przedstawił ciekawe podejście (w myśleniu o jakimś 

temacie). 

 

die Denkweise – sposób myślenia 

Ich schätze mir ihre Denkweise, teile sie aber nicht. – Cenię sobie jej 

sposób myślenia, jednak go nie podzielam. 

 

das Denkmuster / das Denkschema – schemat myślenia 

Um eingefahrene Denkmuster aufzubrechen, muss man Neinsagen 

lernen. – Aby przełamać konwencjonalne sposoby myślenia, trzeba 

nauczyć się mówienia nie. 

 

der Denkzettel – nauczka 

Er hat einen Fehler begangen, aber man hat ihm einen Denkzettel 

verpasst. – Popełnił błąd, ale dostał nauczkę. 

 

Oto kilka przydatnych, często używanych fraz z czasownikiem denken: 

Ich denke schon. – Chyba tak. 

Ich denke schon, dass er dass schafft. – Jak najbardziej wydaje mi się, 

że da radę. 

Ich denke mal, … - Myślę sobie, … 
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Ich denke mal, es lohnt sich nicht dorthin zu fahren. – Myślę sobie, że 

nie opłaca się tam jechać. (Partykuła mal nie ma idealnego tłumaczenia, 

w tym wypadku ma funkcję łagodzenia wypowiedzi) 

 

sagen, was man denkt – mówić to, co się myśli 

Sag mal einfach, was du denkst. – Powiedz po prostu, co myślisz. 

 

jemandem zu denken geben – dać komuś do myślenia 

Diese Situation hat mir zu denken gegeben. – Ta sytuacja dała mi do 

myślenia. 

 

nur laut denken – tylko głośno myśleć 

Das war kein Vorwurf, ich habe nur laut gedacht. – To nie był żaden 

zarzut, tylko głośno myślałam. 

 

Zobaczmy jeszcze, jakie mamy czasowniki złożone z denken: 

über etwas nachdenken – pomyśleć o czymś 

Ich muss darüber nachdenken. – Myszę o tym pomyśleć. 

Denk darüber nach! – Pomyśl o tym! 

 

bedenken – zastanowić się nad czymś 
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Bevor wir handeln, müssen wir die Folgen bedenken. – Zanim 

będziemy działać, musimy zastanowić się nad konsekwencjami. 

 

gedenken + Genitiv – wspominać / oddawać hołd (podniośle) 

Heute gedenken wir der Opfer der Diktatur. – Dziś wspominamy ofiary 

dyktatury. 

 

querdenken – myśleć na przekór 

Od tego mamy, ostatnio popularne, słowo der Querdenker, które 

pierwotnie miało pozytywne znaczenie i opisywało nonkonformistę, dziś 

kojarzy się coraz częściej z wyznawcami teorii spiskowych. 

 

überdenken – przemyśleć 

Ich muss deinen Vorschlag gründlich überdenken. – Muszę twoją 

propozycję głęboko przemyśleć. 

 

sich etwas ausdenken – coś sobie wymyśleć 

Er wollte einfach nicht kommen und hat sich eine Ausrede 

ausgedacht. – Po prostu nie chciał przyjść i wymyślił sobie wymówkę. 

 

sich etwas wegdenken – wyobrazić sobie, że czegoś nie ma 
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Die sozialen Medien sind aus unserem Alltag nicht mehr 

wegzudenken. – Nie da się już wyobrazić naszej codzienności bez 

mediów społecznościowych. 

 

umdenken – zmienić tok myślenia 

In diesem Bereich muss ich umdenken. – W tym obszarze muszę 

zmienić tok myślenia. 

 

jemandem etwas verdenken – brać coś komuś za złe 

Man kann ihm nicht verdanken, dass er sich jetzt erholen will. – Nie 

można brać mu za złe, że chce teraz odpocząć. 

 

sich in etwas hineindenken – wczuć się w coś 

Bevor du ihn verurteilst, versuch dich in seine Lage hineinzudenken. 

– Zanim go potępisz, spróbuj wczuć się w jego położenie. 

 

Agnieszka Drummer 

germanistka, lingwistka, tłumaczka przysięgła, pedagog, autorka 
kilkudziesięciu bestsellerowych podręczników oraz autorskiej metody 
nauki (Metoda AD), wykładowczyni akademicka i Twoja wirtualna 
lektorka niemieckiego 😊 
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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. 


