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CUD:  
Cudowna Układanka Drummer 

W tej części cyklu pochylimy się nad czasownikiem nehmen.  

Jest to czasownik nieregularny pod każdym względem: zarówno 

w odmianie w czasie teraźniejszym, jak i w formach czasu 

przeszłego. 

Przyjrzyjmy się najpierw odmianie nehmen w czasie 

teraźniejszym. 

ich nehme wir nehmen 

du nimmst ihr nehmt 

er 

sie 

es 

nimmt 
sie 

Sie 
nehmen 

 

Oto formy nehmen w czasach przeszłych: 

• Präteritum: ich nahm 

• Perfekt: ich habe genommen. 
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Podstawowe znaczenie czasownika nehmen to brać. Poprzez 

rozszerzenie o dodatkowe słowa może również oznaczać: 

przyjmować do wiadomości, postrzegać, rozumieć. 

Jak można coś brać? Oto najczęstsze przysłówki występujące 

z nehmen. 

• ernst nehmen 

Man muss ihn ernst nehmen, 

obwohl er so jung ist. 

• übel nehmen 

Nimm es mir nicht übel… 

• (nicht so) genau nehmen 

Sie nimmt es mit der Zeit 

nicht so genau. 

• wörtlich/buchstäblich/ 

wortwörtlich nehmen 

Das ist eine Metapher, nimm 

sie nicht wörtlich! 

• leicht nehmen 

• gelassen nehmen 

Sie hat die schlechte 

Nachricht sehr gelassen 

genommen. 

brać coś na poważnie 

Trzeba go brać na poważnie, 

choć jest młody. 

brać coś za złe 

Nie bierz mi za złe… 

brać coś dokładnie 

Ona niezbyt przejmuje się 

czasem. 

brać coś dosłownie 

 

To metafora, nie bierz jej 

dosłownie! 

brać lekko 

brać/przyjąć ze spokojem 

Przyjęła złą wiadomość ze 

spokojem. 
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• persönlich nehmen 

Nimm es nicht persönlich! 

• vorsichtig nehmen 

Nimm das Baby vorsichtig! 

• sich wichtig nehmen 

Sie nimmt sich nicht wichtig 

genug. 

• nicht für voll nehmen 

Solche Menschen nimmt 

man nicht für voll. 

• überhand nehmen 

Seine Krankheit nahm leider 

überhand. 

brać coś osobiście 

Nie bierz tego osobiście! 

brać ostrożnie 

Weź dziecko ostrożnie! 

uważać się za ważnego 

Nie uważa się za 

wystarczająco ważną. 

nie brać na poważnie 

Takich ludzi nie bierze się na 

poważnie. 

wzmagać się, mieć przewagę 

Jego choroba niestety wzięła 

górę. 

Co można brać? Rzućmy okiem na dopełnienia czasownika 

nehmen: 

• Stellung nehmen 

Können Sie Stellung zu 

diesem Thema nehmen? 

• Rücksicht (auf jemanden) 

nehmen 

zajmować stanowisko 

Mógłby Pan zająć stanowisko 

w tej sprawie? 

brać kogoś pod uwagę 
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Du musst auf deine 

Mitbewohner Rücksicht 

nehmen. 

• Abschied nehmen 

Er hat von seiner Familie 

Abschied genommen und ist 

weggefahren. 

• sich Zeit nehmen 

Nimm dir Zeit! 

• sich das Leben nehmen 

Leider hat er sich das Leben 

genommen. 

• ein Ende nehmen 

Die Geschichte hat ein 

glückliches Ende 

genommen. 

• seinen Lauf nehmen 

• seinen Hut nehmen 

 

• seinen Anfang nehmen 

• Abstand nehmen 

Musisz brać pod uwagę 

swoich współlokatorów! 

 

żegnać się 

Pożegnał się z rodziną 

i odjechał. 

 

dać sobie czas 

Nie śpiesz się! 

odebrać sobie życie 

Niestety odebrał sobie życie. 

 

zakończyć się 

Historia zakończyła się 

szczęśliwie. 

 

toczyć się swoim torem 

ustępować, podawać się do 

dymisji 

brać (swój) początek 

dystansować się 
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Przyjrzyjmy się teraz frazom z przyimkami, które często 

występują z czasownikiem nehmen. 

• in Anspruch nehmen 

Du solltest sein Angebot in 

Anspruch nehmen. 

• zur Kenntnis nehmen 

Wir haben Ihre Kündigung 

zur Kenntnis genommen. 

 

• in Kauf nehmen 

Manche Risiken muss man in 

Kauf nehmen. 

• in Angriff nehmen 

Lass uns den nächsten 

Punkt in Angriff nehmen. 

• unter die Lupe nehmen 

Dieses Problem muss man 

unter die Lupe nehmen. 

• in die Hand nehmen 

Ich musste die Dinge in die 

Hand nehmen. 

• zum Anlass nehmen 

używać, korzystać 

Powinieneś skorzystać z jego 

oferty. 

przyjąć do wiadomości 

Przyjęliśmy Pańskie 

wypowiedzenie do 

wiadomości. 

akceptować (niedogodność) 

Niektóre ryzyka trzeba 

zaakceptować. 

brać się za coś 

Weźmy się za kolejny punkt. 

 

przyjrzeć się dokładnie 

Trzeba przyjrzeć się dokładnie 

temu problemowi. 

wziąć we własne ręce 

Musiałem wziąć sprawy 

w swoje ręce. 

skorzystać z okazji 
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Ich nehme das zum Anlass, 

euch etwas Wichtiges 

mitzuteilen. 

• in Betrieb nehmen 

Die neue Autobahn wurde in 

Betrieb genommen. 

• in Schutz nehmen 

Ich werde dich nicht mehr in 

Schutz nehmen. 

• ins Visier nehmen 

Unsere Firma hat jetzt die 

künstliche Intelligenz ins 

Visier genommen. 

• in Empfang nehmen 

Der Autor konnte den Preis 

nicht persönlich in Empfang 

nehmen. 

• in die Pflicht nehmen 

Der Chef hat die Mitarbeiter 

in die Pflicht genommen, 

jeden Tag einen Bericht zu 

schreiben. 

• in den Mund nehmen 

Skorzystam z tej okazji, by 

przekazać wam coś ważnego. 

 

uruchomić / oddać do użytku 

Nowa autostrada została 

oddana do użytku. 

chronić 

Nie będę cię już chronić. 

 

brać na celownik 

Nasza firma wzięła teraz na 

celownik sztuczną 

inteligencję. 

przyjąć/przywitać 

Autor nie mógł przyjąć 

nagrody osobiście. 

 

nałożyć obowiązek 

Szef nałożył na pracowników 

obowiązek pisania codziennie 

sprawozdań. 

 

wziąć do ust 
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Das sieht eklig aus, ich 

nehme es nicht in den Mund. 

• in Augenschein nehmen 

• in Gewahrsam nehmen 

 

• unter Vertrag nehmen 

• in Besitz nehmen 

Wie haben Sie den 

Gegenstand in Besitz 

genommen?  

• in Arm nehmen 

Sie hat ihren Bruder in Arm 

genommen. 

• beim Wort nehmen 

Ich nehme dich beim Wort, 

Alter! 

To wygląda obrzydliwie, nie 

wezmę tego do ust. 

brać pod lupę 

wziąć na przechowanie / 

aresztować 

zatrudnić na kontrakt 

wejść w posiadanie 

Jak weszła Pani w posiadanie 

tego przedmiotu? 

 

wziąć w objęcia 

Wzięła swojego brata 

w objęcia. 

trzymać za słowo 

Trzymam cię za słowo, stary! 

 

Oto najważniejsze czasowniki złożone z nehmen: 

• annehmen 

Ich nehme an, dass du schon 

mitbekommen hast, was 

passiert war. 

przyjąć, zaakceptować, założyć 

Zakładam, że już słyszałeś, co 

się wydarzyło. 
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• aufnehmen 

Er wurde an der Uni 

aufgenommen. 

• zunehmen 

Nach Weihnachten habe ich 

wieder zugenommen. 

• abnehmen 

In diesem Monat habe ich 5 

Kilo abgenommen. 

• einnehmen 

Hast du das Geld von der 

Kundin eingenommen?  

• teilnehmen 

Wie lange hast du an dem 

Kurs teilgenommen? 

• mitnehmen 

Nimm dein Brot mit! 

• wahrnehmen 

Jede Tierart nimmt die 

Farben anders wahr. 

• vornehmen 

przyjąć 

Został przyjęty na uniwersytet. 

 

przytyć, przybrać 

Po Świętach znów przytyłem. 

 

schudnąć 

W tym miesiącu schudłem 

5 kilo. 

przyjąć, zająć 

Czy przyjąłeś pieniądze od tej 

klientki? 

brać udział 

Jak długo brałeś udział 

w kursie? 

zabrać ze sobą 

Zabierz ze sobą kanapkę! 

postrzegać/korzystać 

Każdy gatunek zwierzęcia 

inaczej postrzega kolory. 

przeprowadzać 
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Die Operation wurde vom 

besten Chirurgen 

vorgenommen. 

• sich etwas vornehmen 

Ich habe mir vorgenommen, 

mehr Sport zu treiben. 

• festnehmen 

Die Polizei hat den Dieb 

festgenommen. 

• entgegennehmen 

Der Wissenschaftler hat den 

Preis mit einem Lächeln 

entgegengenommen.  

• hinnehmen 

Wie kannst du das denn so 

ruhig hinnehmen? 

 

• ausnehmen 

Das defekte Gerät wurde 

vom Angebot 

ausgenommen. 

• zurücknehmen 

Operacja została 

przeprowadzona przez 

najlepszego chirurga. 

postanowić sobie 

Postanowiłem sobie uprawiać 

więcej sportu. 

aresztować 

Policja aresztowała złodzieja. 

 

odebrać, przyjąć 

Naukowiec przyjął nagrodę 

z uśmiechem. 

 

pogodzić się z czymś 

Jak możesz tak spokojnie to 

przyjmować / pogodzić się 

z tym? 

wyjąć, wykluczyć 

Wadliwy sprzęt został 

wykluczony z oferty. 

 

cofnąć 
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Sie hat ihre erbärmlichen 

Worte zurückgenommen. 

• wegnehmen 

Nimm das weg! 

• herausnehmen 

Kannst du mir den 

Holzsplitter herausnehmen? 

• vorwegnehmen 

Zuerst möchte ich eins 

vorwegnehmen… 

 

• zusammennehmen 

Du musst deinen Mut 

zusammennehmen und sie 

endlich fragen… 

Cofnęła swoje podłe słowa. 

 

zabrać 

Zabierz to! 

wyciągnąć 

Czy możesz mi wyjąć tę 

drzazgę? 

uprzedzić 

Na początku chcę jedno 

zaznaczyć (uprzedzając 

pytania)… 

zebrać 

Musisz zebrać całą odwagę 

i w końcu ją zapytać… 

 

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: 

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 English. Niemiecki dla znających angielski“ 
i stały współpracownik Akademii AD. 


