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Przedrostek „be-” 
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W dzisiejszym materiale pochylimy się nad czasownikami z 

przedrostkiem be-. Be- należy do grupy przedrostków, które 

nigdy nie oddzielają się od reszty czasownika (w przeciwieństwie 

do wielu innych przedrostków, np. auf-, mit- czy vor-). Przez to w 

formach czasu przeszłego Perfekt nie dochodzi już dodatkowe 

charakterystyczne ge-. 

W języku niemieckim przedrostków używa się z czasownikami 

niezwykle często. Nie powinno nas to specjalnie dziwić, w końcu 

podobnie jest też w języku polskim. Przedrostków nie można 

wprawdzie tłumaczyć dosłownie z języka na język, jednak warto 

pokusić się o znalezienie pewnych analogii, które pomogą nam 

lepiej zrozumieć logikę danego przedrostka. 

I tak w przypadku be- nie sposób nie zauważyć, że często 

odpowiada on polskiemu przedrostkowi o-. Czasowniki na be- 

najczęściej tworzą też pary z ich odpowiednikami bez tego 

przedrostka. Zaobserwujmy na przykładnie analogicznym do 

języka polskiego: 

sprechen über etwas mówić o czymś 

etwas besprechen coś omówić 

Wir müssen über die aktuelle Situation sprechen. 

Musimy porozmawiać o aktualnej sytuacji. 

Wir müssen die aktuelle Situation besprechen.  

Musimy omówić aktualną sytuację. 
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Kiedy stosujemy przed czasownikiem przedrostek be-? 

1. Kiedy chcemy zmienić stan jakiegoś przedmiotu. 

Bevor man die Haarspülung aufträgt, sollte man die Haare 

befeuchten. 

Zanim nałoży się odżywkę, trzeba zwilżyć włosy. 

Die Kinder haben die Wand bemalt. 

Dzieci pomalowały ścianę. 

W powyższych przykładach zamieniliśmy: 

feuchten na befeuchten oraz 

malen na bemalen. 

Różnica polega na tym, że gdy używamy przedrostka be- mamy 

na myśli zmianę na całym danym przedmiocie, zmianę 

kompletną, nie częściową. Dlatego z takimi czasownikami nie 

użyjemy np. określenia ein bisschen. 

Sie haben ein bisschen an der Wand gemalt. 

Troszkę malowały po ścianie. 

Sie haben die Wand ein bisschen bemalt. 

Troszkę zamalowały ścianę. 

2. Be- dodaje również aspektu kontaktu z czymś, dotyku. 

Na przykład:  

rühren ruszać (np. ręką), 

berühren dotknąć.  
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Sie berührte seine Stirn mit ihren Fingern. 

Dotknęła jego czoła palcami.  

Wiele czasowników jednak mocno zmieniło znaczenie i dziś 

używa się ich często w rozszerzonym kontekście, np.  

Begreifen pojąć coś (ale pochodzi od  

greifen chwytać),  

Besuchen odwiedzać. 

3. Be- pozwala tworzyć nowe przymiotniki pochodzące od 

rzeczowników. 

Na przykład:  

Od słowa das Herz – serce, możemy stworzyć beherzt – odważny, 

nieustraszony. 

Od słowa der Leib – ciało możemy utworzyć beleibt – 

korpulentny. 

4. I jedna z najważniejszych rzeczy: dzięki be- możemy zrobić 

z czasownika nieprzechodniego czasownik przechodni, 

czyli taki, który łączy się bezpośrednio z Akkusativem. 

(Daje to sporo zalet, bo możemy wtedy na przykład 

utworzyć stronę bierną, którą Niemcy uwielbiają.) 

Weźmy za przykład czasownik  

dienen czyli służyć: 

Der Butler dient seinem Herrn. 

Kamerdyner służy swojemu panu.  
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Widzimy, że czasownik dienen łączy się z Dativem. Możemy to 

zmienić dodając be-: 

Der Butler bedient seinen Herrn. 

Kamerdyner obsługuje swojego Pana.  

Znamy ten czasownik choćby z restauracji: 

Der Kellner bedient die Gäste. 

Kelner obsługuje gości.  

Od czasownika bedienen możemy, w przeciwieństwie do 

samego dienen, utworzyć stronę bierną: 

Die Gäste werden vom Kellner bedient. 

Goście są obsługiwani przez kelnera. 

Czasowników rozpoczynających się na be- jest mnóstwo i, jak 

widać, można tworzyć wciąż nowe. Przedstawiamy listę 

najważniejszych i najczęściej używanych czasowników na be-, 

które warto znać. W nawiasie podajemy formę, od której 

czasownik ten pochodzi. Jeśli ma zupełnie inne znaczenie niż 

forma wyjściowa, zaznaczona jest ona kursywą. 

 

• etwas beabsichtigen (die Absicht haben) 

zamierzać coś zrobić 

Der Chef beabsichtigt die Schließung unserer 

Niederlassung. 

Szef zamierza zamknąć nasz oddział.  
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• beachten (achten auf) 

uważać na, uwzględnić 

Bitte beachten Sie die Zeitumstellung! 

Proszę uwzględnić zmianę czasu!  

• beanspruchen (einen Anspruch erheben) 

żądać, domagać się, rościć sobie czegoś 

Der Sohn des Verstorbenen beansprucht das Erbe nach 

seinem Vater. 

Syn zmarłego domaga się spadku po ojcu.  

• beantragen (einen Antrag stellen) 

wnioskować o 

Die alleinerziehende Mutter hat eine Sozialwohnung 

beantragt. 

Samotnie wychowująca matka złożyła wniosek o 

mieszkanie socjalne.  

• beauftragen (Auftrag geben) 

zlecić/powierzyć coś komuś 

Er hat mich mit der Übersetzung beauftragt. 

Zlecił mi tłumaczenie.  

• beenden (enden) 

zakończyć 

Hast du das Projekt beendet? 

Czy zakończyłeś projekt?  

• bearbeiten (arbeiten an) 

opracować lub edytować/modyfikować 
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Hast du dieses Foto bearbeitet? 

Edytowałeś to zdjęcie?  

• bebauen (bauen) 

zabudować 

Das Bauunternehmen hat das ganze Grundstück bebaut. 

Deweloper zabudował całą działkę.  

• sich bei jemandem für etwas bedanken (jemandem für 

etwas danken) 

dziękować komuś za coś 

Die Nachbarin hat sich bei meiner Mutter für ihre 

Unterstützung bedankt. 

Sąsiadka podziękowała mojej mamie za jej wsparcie.  

• bedrohen (drohen) 

zagrażać 

Ungesunde Ernährung bedroht die Gesundheit. 

Niezdrowa żywność zagraża zdrowiu.  

• bedrucken (drucken) 

zadrukować 

Er hat alle Seiten mit Fotos bedruckt. 

Zadrukował wszystkie strony zdjęciami.  

• bedrücken (drücken) 

opresjonować, obciążać 

Die Truppen des Eroberers bedrücken das Land. 

Żołnierze napastnika opresjonują kraj.  
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• beeilen (eilen) 

pośpieszać 

Beeil dich! 

Pospiesz się!  

• beeindrucken (Eindruck machen) 

robić wrażenie 

Seine aufrechte Haltung hat mich zutiefst beeindruckt.  

Jego uczciwa postawa zrobiła na mnie głębokie 

wrażenie.  

• beeinflussen (einen Einfluss ausüben/haben) 

wpływać na 

Das schöne Wetter beeinflusst mich positiv. 

Ładna pogoda dobrze na mnie wpływa.  

• beeinträchtigen 

wpływać na coś negatywnie 

Der Alkoholgenuss beeinträchtigt das Nervensystem. 

Spożycie alkoholu wpływa negatywnie na system 

nerwowy.  

• sich befinden (finden) 

znajdować się 

Wo befindet sich der Bahnhof? 

Gdzie znajduje się dworzec?  

• beflügeln (die Flügel) 

uskrzydlać 
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Ein guter Lehrer sollte seine Schüler beflügeln, anstatt 

ihnen die Flügel zu stutzen. 

Dobry nauczyciel powinien uskrzydlać swoich uczniów, 

zamiast podcinać im skrzydła.  

• bekennen (kennen) 

przyznać coś / wyznać 

Er hat ihr seine Liebe bekannt. 

Wyznał jej miłość.  

• befördern (fördern) 

transportować / awansować 

Die Bahn befördert täglich Millionen Fahrgäste.  

Kolej przewozi każdego dnia miliony pasażerów.  

Meine Schwester wurde zur Generaldirektorin befördert. 

Moja siostra została awansowana na dyrektorkę generalną.  

• befreien (frei) 

uwolnić 

Der Gefangene wurde nach 10 Jahren Haft befreit. 

Więzień został uwolniony po 10 latach aresztu.  

• befristen (die Frist) 

ograniczyć czasowo 

Wir haben dieses Projekt auf 2 Jahre befristet. 

Ograniczyliśmy ten projekt czasowo na 2 lata.  

• sich befreunden (der Freund) 

zaprzyjaźnić 
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Ich habe mich mit dem neuen Nachbarn befreundet. 

Zaprzyjaźniłem się z nowym sąsiadem.  

• befürworten (das Fürwort) 

opowiadać się za 

Das Parlament befürwortet den Vorschlag der Regierung. 

Parlament opowiada się za propozycją rządu.  

• befürchten (die Furcht) 

obawiać się 

Du hast da nichts zu befürchten! 

Nie masz się tam czego obawiać.  

• sich begeben (geben) 

udawać się 

Es ist an der Zeit, mich wieder zum Frauenarzt zur 

Kontrolle zu begeben. 

Już nadszedł czas, żeby znów udać się do ginekologa na 

kontrolę.  

• begehen (gehen) 

popełnić 

Welche Straftat hat er begangen? 

Jaki on popełnił czyn karny?  

• begeistern (der Geist) 

zachwycać 

Er hat uns alle mit seinen Ideen begeistert. 

Wszystkich nas zachwycił swoimi pomysłami.  
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• beginnen 

zaczynać 

Wann beginnst du deinen Vortrag? 

Kiedy zaczynasz twój wykład?  

• begrüßen (grüßen) 

powitać/pozdrowić 

Warum hast du die Dame nicht begrüßt? 

Dlaczego nie przywitałaś się z panią?  

• behalten (halten) 

zatrzymać 

Sie können dieses Gemälde behalten. 

Może Pan zatrzymać ten obraz.  

• beharren (harren) 

upierać się 

Er beharrt auf seiner Meinung und will nicht nachgeben.  

Upiera się przy swoim zdaniu i nie chce się poddać.  

• begleichen (gleich) 

wyrównać 

Wir müssen noch die Rechnung begleichen. 

Musimy jeszcze wyrównać rachunek.  

• beheizen (heizen) 

ogrzać 

So ein großes Schloss war nicht so einfach zu beheizen.  

Tak duży pałac nie był łatwy do ogrzania.  
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• begraben (das Grab) 

pochować 

Wo habt ihr eure verstorbene Tante begraben? 

Gdzie pochowaliście waszą zmarłą ciocię?  

• beheben (heben) 

naprawić 

Die Panne wurde behoben, das Gerät ist wieder in Betrieb. 

Usterka została naprawiona, urządzenie jest znów w 

użyciu.  

• bekämpfen (kämpfen) 

zwalczać 

Als Gärtner muss man ständig Unkraut und Schädlinge 

bekämpfen. 

Jako ogrodnik trzeba stale zwalczać chwasty i szkodniki.  

• belasten (die Last) 

obciążać 

Wir haben das Auto belastet, sodass es nicht starten will. 

Tak obciążyliśmy samochód, że nie chce odpalić.  

• benachrichtigen (die Nachricht) 

powiadomić 

Ich wurde heute von dem traurigen Ereignis 

benachrichtigt. 

Zostałem dziś powiadomiony o tym smutnym 

zdarzeniu.  
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• benachteiligen (der Nachteil) 

dyskryminować 

Leider werden die Minderheiten im öffentlichen Leben 

immer noch benachteiligt. 

Niestety mniejszości wciąż są dyskryminowane w życiu 

publicznym.  

• benötigen (die Not) 

potrzebować 

Ich benötige dringend eine Schere oder ein Messer. 

Pilnie potrzebuję nożyc lub noża.  

• benutzen (nutzen) 

używać 

Warum benutzt du keinen Taschenrechner? 

Dlaczego nie używasz kalkulatora?  

• belügen (lügen) 

okłamać 

Du hast mich schon wieder belogen! 

Znów mnie okłamałeś!  

• bereisen (reisen) 

objechać 

Nach dem Studium habe ich beide Amerikas bereist. 

Po studiach objechałem obie Ameryki.  

• beruhigen (ruhig) 

uspokajać 
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Der Baldrian hat mich gestern tatsächlich beruhigt. 

Ta waleriana faktycznie mnie wczoraj uspokoiła.  

• beschuldigen (schuldig) 

obwiniać 

Der Verkäufer hat mich des Diebstahls beschuldigt, obwohl 

ich das Buch in einer anderen Buchhandlung gekauft 

hatte. 

Sprzedawca oskarżył mnie o kradzież, choć kupiłem tę 

książkę w innej księgarni.  

 

 

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. 


