
 

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

 

1
 

CUD: glauben 
Cudowna Układanka Drummer 

W tej części cyklu pochylimy się nad czasownikiem: glauben. 

Czasownik glauben może nam się przydać w wielu sytuacjach. 

Statystycznie najczęściej używa się go do wyrażania własnej 

opinii. Można go przetłumaczyć wtedy jako wydawać się, zdawać 

się lub używać jako alternatywy dla słowa chyba. 

Ich glaube den Film bereits gesehen zu haben. 

Wydaje mi się, że już widziałem/am ten film. / Chyba już 

widziałem/am ten film. 

Czasownika glauben użyjemy właśnie po to, by odpowiedzieć na 

pytanie tak, jakbyśmy mówili po polsku „chyba tak” lub „chyba 

nie”: 

Ist er schon zu Hause angekommen? 

Czy dojechał już do domu? 

Ich glaube schon. / Ich glaube ja. 

Chyba tak. 

Ich glaube nicht. Chyba nie. 
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Wyrażanie opinii przy pomocy czasownika glauben jest bardzo 

proste. Możemy zrobić to według schematu: 

Ich glaube, KTO + CO ROBI + JAK TO ROBI 

Ich glaube, Jan singt schön. 

Uważam, że Jan ładnie śpiewa. 

Możemy użyć również spójnika dass i wprowadzić zdanie 

podrzędne: 

Er glaubt, dass wir noch viel Zeit haben. 

On uważa, że mamy jeszcze dużo czasu.  

Meine Eltern glauben, dass ich Medizin studieren sollte. 

Moi rodzicie uważają, że powinienem studiować 

medycynę. 

Dla zaawansowanych: 

Pamiętajmy o następstwie czasowym w przypadku akcji, które 

oceniamy, a które to wydarzyły się wcześniej. Musimy użyć albo 

jednego czasu wstecz w przypadku zdania z dass lub 

bezokolicznika czasu przeszłego w przypadku konstrukcji 

bezokolicznikowej: 

Sie glaubt, dass sie die richtige Wahl getroffen hat. 

Ona uważa, że dokonała właściwego wyboru. 

Sie glaubte, dass sie die richtige Wahl getroffen hatte. 

Ona uważała, że [wcześniej] dokonała prawidłowego 

wyboru. 
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A jeśli zamienimy zdania podrzędne na konstrukcje 

bezokolicznikowe, to zdanie będą wyglądać tak: 

Sie glaubt, die richtige Wahl getroffen zu haben. 

Sie glaubte, die richtige Wahl getroffen zu haben. 

Powyższe zjawisko nie występuje w języku polskim, również 

dlatego, że nie mamy bezokolicznika czasu przeszłego (getroffen 

haben). Tym bardziej należy na to zwrócić uwagę. 

Glauben może oznaczać również wierzyć – zarówno w sensie 

potocznym (wierzyć komuś, np. na słowo) lub religijnym. 

Zacznijmy od konstrukcji 

jemandem etwas glauben wierzyć komuś w coś 

Er glaubt ihr alles, was sie sagt. 

On wierzy (jej) we wszystko, co ona powie. 

Sie glaubt ihm kein Wort. 

Ona nie wierzy mu w żadne słowo. 

Nadja glaubt ihrer Schwester aufs Wort. 

Nadja wierzy (swojej) siostrze na słowo. 

Komu możemy na przykład wierzyć: 

der Umfrage 

der Statistik 

der Versprechung 

dem Gerücht 

ankiecie 

statystyce 

obietnicy 

plotce 
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dem Experten 

der Expertin 

den Experten 

der Prognose 

der Lüge 

der Versicherung 

ekspertowi 

ekspertce 

ekspertom 

prognozom 

kłamstwom 

ubezpieczeniu 

Możemy również wierzyć w coś, czyli być przekonanym co do 

czegoś. Używamy wtedy czasownika glauben z przyimkiem an + 

Akkusativ. 

W co można wierzyć? Oto lista najczęstszych połączeń 

wyrazowych: 

Ich glaube… 

an Gott 

and das Gute im Menschen 

an seine Aufrichtigkeit 

an den Sieg der Wahrheit 

an den Fortschritt 

an Träume 

an Wunder 

daran 

an ihn, an sie, an dich 

w Boga 

w dobro człowieka 

w jego uczciwość 

w zwycięstwo prawdy 

w postęp 

w marzenia 

w cuda 

w to 

w niego, w nią, w ciebie 
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an die Auferstehung 

an die Unsterblichkeit 

an Erfolg 

an die Möglichkeit 

an Zufall 

an die Zukunft 

an seine Unschuld 

an wahre Liebe 

an den Weihnachtsmann 

w zmartwychwstanie 

w nieśmiertelność 

w sukces 

w możliwość 

w przypadek 

w przyszłość 

w jego niewinność 

w prawdziwą miłość 

w Świętego Mikołaja 

Zobaczmy jeszcze jak można w coś wierzyć: 

kaum 

fest 

wirklich 

ernsthaft 

allergings 

noch 

 

prawie wcale 

mocno 

naprawdę 

poważnie 

jednakże 

jeszcze 
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Z powyższych tabelek możemy układać zdania: 

Ich glaube fest an seine Unschuld. 

Mocno wierzę w jego niewinność. 

Noch glaube ich an die Zukunft. 

Jeszcze wierzę w przyszłość. 

Inne zwroty z czasownikiem glauben: 

Das ist doch nicht zu glauben! Nie do wiary! 

Das ist doch kaum zu glauben! Nie do wiary! 

an den Weihnachtsmann glauben 

wierzyć w Świętego Mikołaja – w sensie być naiwnym 

Dass sich die Politiker nur für das Wohl der Bürger 

einsetzen? Du glaubst an den Weihnachtsmann… 

Że politycy działają dla dobra obywateli? Jesteś naiwny… 

glauben, im falschen Film gelandet zu sein 

wydawać się, że jest się w złym filmie (być w dziwnej lub 

nieprzyjemnej sytuacji)  

Podobne znaczenie ma cała seria powiedzeń z glauben i 

nazwami zwierząt: 

Ich glaube, mein Hamster bohnert. 

Chyba mój chomik woskuje. 

Ich glaube, mein Schwein pfeift. 

Chyba moja świnia gwiżdże. 
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Ich glaube, mich knutscht ein Elch. 

Chyba mnie łoś ściska. 

Ich glaube, mich laust ein Affe. 

Chyba mnie małpa iska. 

Ich glaube, mich tritt ein Pferd. 

Chyba mnie koń kopie. 

Wszystkie z nich są wykrzyknikami w sytuacjach niemiłego 

zaskoczenia, podobnie jak polskie „niech mnie gęś kopnie”, 

„niech mnie piorun trzaśnie”. Można wybrać sobie jedno z tych 

zdań i używać go w szokującej sytuacji. 

Zerknijmy jeszcze na słowotwórstwo oparte na czasowniku 

glauben: 

• glaubhaft – wiarygodny (raczej o rzeczach) 

Sein Bericht war glaubhaft. 

Jego raport był wiarygodny.  

• glaubwürdig – wiarygodny (o rzeczach i o osobach) 

Der Zeuge war nicht glaubwürdig. 

Świadek nie był wiarygodny. 

• der Glaube – wiara (wyrazy kończące się na -e rzadko nie są 

rodzaju żeńskiego, ale właśnie w tym przypadku tak jest!) 

der Glaube an Gott wiara w Boga 

blinder Glaube ślepa wiara 
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Er hat meinen Glauben zerstört. 

Zniszczył moją wiarę. 

Ich habe in gutem Glauben gehandelt. 

Działałam w dobrej wierze.  

Seinen Lügen habe ich keinen Glauben geschenkt. 

Nie dałem wiary jego kłamstwom.  

Nach dem Tod seiner Tochter hat er den Glauben an Gott 

verloren. 

Po śmierci swojej córki stracił wiarę w Boga.  
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