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Siadać, sadzić, podpisać, osiadać, 

czyli niezwykle ciekawy 

czasownik setzen 
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Setzen należy do czasowników, które mają wiele znaczeń, w dodatku 

mogą być zwrotne lub nie. 

setzen bez sich 

Odmiana: 

ich setze wir setzen  

du setzt  ihr setzt  

er/sie/es setzt  sie setzen  

 

Uwaga! W drugiej osobie nie dodajesz st, tylko samo t, bo temat 

czasownika setzen kończy się na -tz. 

Pozostałe formy: setzte – gesetzt 

Czas przeszły tworzymy w tym wypadku z haben, chociaż są dwa 

wyjątki (wspomnimy o nich później). 

Setzen oznacza, że kogoś/coś gdzieś umieszczamy: 
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sadzać/posadzić 

Der Vater setzt das Kind auf den Stuhl. 

Ojciec sadza dziecko na krześle. 

Die Mutter setzt das Kind auf den Schoß. 

Matka sadza dziecko na kolana. 

wkładać/włożyć 

Der Großvater setzt den Hut auf den Kopf. 

Dziadek wkłada kapelusz na głowę. 

postawić/stawiać  

Der Koch setzte den Topf aufs Feuer. 

Kucharz stawia garnek na ogniu. 

Setz den Topf schon mal aufs Feuer! 

Postaw już garnek na ogniu! 

podnosić 

Das Kind setzt das Spielzeug an den Mund. 

Dziecko podnosi zabawkę do ust. 

Die Krankenschwester setzt den Becher an den Mund des Kranken. 

Pielęgniarka podnosi kubek do ust chorego.  
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czasownik ten może też oznaczać: 

sadzić/posadzić/zasadzić jakąś roślinę (synonim: pflanzen) 

Der Bauer setzt Kartoffeln. Rolnik sadzi kartofle. 

wznosić/wznieść np.  pomnik (ein Denkmal),  

kamień nagrobny (einen Grabstein) 

(synonim: errichten) 

stawiać/postawić 

eine Mauer, einen Zaun, einen Kachelofen setzen: 

stawiać mur, płot, piec kaflowy  

stawiać żagle die Segel setzen  

Die Crew setzt gerade die Segel. 

Załoga stawia właśnie żagle. 

ustalać/ustalić termin (synonim: festlegen) 

wyznaczyć/wyznaczyć (termin):   Frist setzen 

Welche Frist soll ich Ihnen setzen? 

Jaki termin powinnam/powinienem Pani/Panu wyznaczyć?  

dodawać/dodać coś do porządku obrad: 

etwas auf die Tagesordnung setzen 

Er setzt diesen Punkt auf die Tagesordnung. 

Dodaje ten punkt do porządku obrad. 
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dodawać/dodać potrawę do menu: 

ein Gericht auf den Speiseplan setzen 

Die Köchin setzte diese Suppe auf den Speiseplan. 

Kucharka dodała tę zupę do menu.  

ograniczać: Grenzen setzen 

Wir müssen seinem Eifer Grenzen setzen. 

Musimy ograniczyć jego zapał. 

gdzieś coś napisać, gdzieś coś (pisemnie) umieścić  

Meine Mutter setzt ihre Anschrift auf den Briefumschlag. 

Moja mama pisze (umieszczaa) swój adres na kopercie. 

Setzen Sie bitte meinen Namen auf die Liste. 

Proszę wpisać moje nazwisko na listę. 

złożyć swój podpis 

Er setzte seine Unterschrift darunter. 

Złożył pod tym swój podpis. 

Der Präsident hat seinen Namen unter ein Dokument gesetzt. 

Prezydent umieścił swój podpis pod dokumentem. 

podawać/podać coś w cudzysłowie/nawiasie: 

etwas in Anführungszeichen/Klammern setzen 

składać/złożyć (graficznie) tekst, książkę: 

einen Text, ein Buch setzen 
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zastawić, stawiać/postawić na kogoś/coś, np. pieniądze: 

auf jemanden/etwas setzen  

Der Arbeitslose setzte seine Uhr als Pfand. 

Bezrobotny zastawił swój zegarek. 

Er hat 100 Euro auf das Pferd gesetzt. 

Postawił 100 Euro na tego konia. 

Er setzt immer auf dasselbe Pferd. 

Zawsze stawia na tego samego konia.  

postawić na kogoś / na coś w znaczeniu przenośnym:  

auf jemanden/etwas setzen: 

wierzyć w kogoś, w jego sukces 

Ich setze auf dich. Stawiam na Ciebie. 

pokładać w kimś/czymś zaufanie: 

das Vertrauen in jemanden setzen  

Ich setze mein ganzes Vertrauen in dich. 

W tobie pokładam całą moją ufność. 

urodzić, wydać dziecko na świat: 

ein Kind in die Welt setzen 

Eine Frau in Afrika setzte 42 Kinder in die Welt. 

Pewna kobieta w Afryce wydała 42 dzieci na świat.  

robić sobie zastrzyk: 

jemandem eine Spritze setzen 

Ich setze mir eine Spritze. Zrobiłam/em sobie zastrzyk. 
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potocznie: oberwać/dostać 

Gleich setzt es was! Zaraz oberwiesz!  

Wenn du nicht hörst, setzt es was. 

Jak nie posłuchasz, to oberwiesz.  

zwrot: Gesetzt den Fall, … 

Gesetzt den Fall, er kommt / dass er kommt. 

Załóżmy, że przyjdzie.  

 

setzen z sein  

przeprawić się / przeprawiać się przez zbiorniki wodne (za pomocą 

różnych środków technicznych): 

über etwas setzen 

Die Römer sind hier über den Rhein gesetzt. 

Rzymianie przeprawiali się tutaj przez Ren. 

przeskoczyć przez coś (dużego) 

Der Dieb ist über den Zaun gesetzt. 

Złodziej przeskoczył przez płot. 

Das Pferd setzt über den Graben / über ein Hindernis. 

Koń skacze przez rów/przeszkodę.  
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sich setzen, czyli czasownik zwrotny z sich 

Odmiana: 

ich setze mich wir setzen uns 

du setzt dich ihr setzt euch 

er/sie/es setzt sich sie setzen sich 

Czasownik zwrotny tworzy czasz przeszłe (np. Perfekt) z haben. 

Znaczenia: związane z siadaniem/osadzaniem 

siadać, usiąść, przysiąść (zarówno człowiek jak i zwierzę) 

 

Darf ich mich zu Ihnen setzen? 

Czy mogę się do Pana/Pani/Państwa przysiąść? 

Er setzt sich an den Tisch/in die Sonne. 

Siada przy stole/na słońcu. 

Bitte, setzen Sie sich! Proszę usiąść! 

Setz dich auf deinen Platz! Usiądź na swoim miejscu! 

można usiąść wygodnie: sich bequem setzen 

można usiąść prosto: sich aufrecht setzen 

można usiąść na krześle:  

sich auf einen Stuhl setzen 

można dosiąść się do kogoś: 

sich zu jemandem setzen 
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można usiąść obok kogoś: 

sich neben jemanden setzen 

wsiadać na rower: 

sich aufs Fahrrad setzen 

osiadać/osiąść (np. o ziemi, kurzu) 

Der Staub setzt sich in die Ritzen. 

Kurz osadza się w szparach. 

Das Erdreich setzt sich. 

Ziemia zapada się (osadza się). 

osadzać/osadzić się, (np. o zapachu) 

Tabakgeruch setzt sich in die Kleider. 

Zapach tytoniu osadza się na ubraniach. 

klarować/wyklarować się  

Der Kaffee hat sich gesetzt. 

Fusy w kawie opadły na dno. 

Inne znaczenia: 

zajmować się czymś, poświęcić uwagę czemuś: 

sich mit etwas auseinandersetzen:  

Ich habe mich lange mit dieser Frage auseinandergesetzt. 

Długo zajmowałam/em się tym zagadnieniem. 
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Lehrer sollten sich mit den Problemen ihrer Schüler 

auseinandersetzen. 

Nauczyciele powinni poświęcać uwagę problemom swoich 

uczniów.  

wdać się w spór / rozprawiać się z kimś: 

sich mit jemandem auseinandersetzen:  

Ich setze mich mit dir auseinander. 

Rozprawię się z Tobą.  

zabierać/zabrać się do czegoś: sich an etwas setzen 

Ich setze mich jetzt an die Arbeit. 

Zabieram się teraz do pracy.  

wyznaczyć sobie cel: sich (Dativ) ein Ziel setzen  

Ich habe mir ein Ziel gesetzt. 

Wyznaczyłem/am sobie cel. 

Setzen oder sich setzen – das ist hier die Frage! 

Siadaj albo siadaj - oto jest pytanie! 

 

Übungen/Ćwiczenia: 

Wstaw odpowiednią formę setzen w czasie teraźniejszym. Czasami 

oczywiście mogą to być dwa wyrazy. 

1. Die Mutter …………………………………. das Kind auf den Stuhl. 

2. Die Gäste …………………………………. die Gläser an den Mund.  

3. Er …………………………………. zu mir. 
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4. Der Grafiker …………………………………. endlich das Buch. 

5. Die Großmutter …………………………………. in den Sessel. 

6. Die Köchin …………………………………. die Pfanne aufs Feuer. 

7. Ich …………………………………. gerne in die Sonne. 

8. Ihr Parfüm …………………………………. in den Raum. 

9. In der Stadt …………………………………. man ein Denkmal für den 

Helden. 

10. Der Gärtner …………………………………. Tomaten. 

11. Die Königin …………………………………. immer auf ihr Pferd. 

 

Pozdrawiam serdecznie 

 
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: 
Dr Agnieszka Sochal – germanistka, wykładowczyni 
akademicka i Dyrektorka ds. Kształcenia w Centrum Kształcenia 
Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego 

 

Lösungen/Klucz 

1.setzt 
2.setzen 
3.setzt sich 
4.setzt 
5.setzt sich 
6.setzt 
7.setze mich 
8.setzt sich 
9.setzt 
10.setzt 
11.setzt sich 
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