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Przedroski  

emp-, ent-, zer-, miss- 
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W dzisiejszym materiale pochylimy się nad kilkoma 

nieoczywistymi przedrostkami niemieckich czasowników: emp-, 

ent-, zer- oraz miss-. Łączy je przede wszystkim fakt, że są one 

nierozdzielne, czyli zawsze pozostają złączone z czasownikiem. 

porównajmy: 

anfangen: 

Ich fange mit der Arbeit um 8 Uhr an. 

Ich habe mit der Arbeit um 8 Uhr angefangen. 

empfangen: 

Ich empfange jeden Tag viele Briefe. 

Ich habe gestern viele Briefe empfangen. 

Jak widać, w przeciwieństwie do przedrostka an-, emp- pozostaje 

wierne rdzeniowi czasownika i nie opuszcza go ani na krok. 

Nawet wtedy, gdy tworzymy czas Perfekt nie dodajemy do formy 

Partizip II takich czasowników żadnego ge-. Dlatego ważne jest, 

aby wiedzieć, że przedrostki, o których mowa, w ogóle są 

przedrostkami. W przeciwnym razie możemy się pomylić tworząc 

choćby wspomniany czas Perfekt, ale ma to również wpływ na 

akcent całego słowa, bo te przedrostki są te nieakcentowane (w 

odróżnieniu do przedrostków oddzielających się, na które zawsze 

pada akcent!). 

Pochylmy się teraz na znaczeniu konkretnych przedrostków oraz 

najpopularniejszych czasownikach z nimi występujących.   
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Ent- i emp- 

Ent- najczęściej występuje w znaczeniu pozbawiania czegoś 

jakiejś cechy: 

• entkernen – pozbawić pestki (np. owoc)  

Wie kann ich die Kirschen schnell entkernen? 

Jak mogę szybko wydrylować wiśnie? 

• entkoffeinieren – pozbawić kofeiny (kawę), najczęściej 

używany w formie przymiotnika entkoffeiniert 

(bezkofeinowy)  

Ist der Kaffee entkoffeiniert? 

Czy ta kawa jest bezkofeinowa?  

• entbürokratisieren – odbiurokratyzować 

Der Bürgermeister hat sich zum Ziel gesetzt, seine Stadt zu 

entbürokratisieren. 

Burmistrz postawił sobie za cel odbiurokratyzować (swoje) 

miasto.  

• enthaaren – pozbawić włosów (depilować)  

Manche Männer sollten sich ihren Rücken zuerst enthaaren 

lassen, bevor sie ins Schwimmbad gehen. 

Niektórzy mężczyźni powinni pójść na depilację pleców 

zanim wybiorą się na basen.  
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• entfetten – odtłuścić 

Wurde die Milch entfettet? 

Czy mleko zostało odtłuszczone? 

• entkalken – odwapnić 

Ich muss den Wasserkocher wieder entkalken. 

Muszę znów odkamienić czajnik.  

• enteignen – wywłaszczyć 

Die Familie wurde nach dem Krieg enteignet und hat keine 

Entschädigung bekommen. 

Ta rodzina została wywłaszczona po wojnie i nie dostała 

żadnego odszkodowania. 

• enthumanisieren – odczłowieczyć 

Mit seinen Worten hat er ganze Menschengruppen 

enthumanisiert. 

Swoimi wypowiedziami odczłowieczył całe grupy ludzi.  

• entdecken – odkryć 

Marie Curie hat zwei wichtige Elemente entdeckt. 

Maria Skłodowska-Curie odkryła dwa ważne pierwiastki.  

• entasten – odgałęzić (pozbawić gałęzi, np. drzewo) 

Der Baum versperrt den Durchgang, er muss unten 

entastet werden. 
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To drzewo blokuje przejście, trzeba je pozbawić gałęzi u 

dołu. 

W kilku przypadkach, ze względów fonetycznych, przedrostek 

ent- zamienił się w emp-: 

• empfangen – otrzymywać, podejmować 

Hast du meinen Brief empfangen? 

Czy otrzymałaś mój list?  

• empfehlen – polecać 

Der Arzt hat mir ein warmes Bad empfohlen. 

Lekarz polecił mi ciepłą kąpiel.  

• empfinden – odczuwać 

Ich empfinde einen Druck am Herzen. 

Odczuwam ucisk w sercu.  

Ważne jest znać logikę tego przedrostka, jednak są czasowniki, 

które dziś mają mniej dosłowne znaczenie (np. wspomniane 

wyżej empfangen czy empfinden), ale również: 

• sich entfernen – oddalać się 

Das Schiff entfernt sich und verschwindet hinter dem 

Horizont. 

Statek oddala się i znika za horyzontem. 
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 entbinden – rodzić 

Ihre Fruchtblase ist geplatzt und sie entbindet gerade im 

Kreissaal. 

Puściły jej wody płodowe i rodzi właśnie na sali porodowej. 

• entnehmen + Dat. – wnioskować z czegoś 

Dem Artikel kann man entnehmen, dass die 

Arbeitslosigkeit gesunken ist. 

Z artykułu wynika, że bezrobocie spadło.  

• entsorgen – pozbywać się czegoś 

Wie können wir die alten Batterien entsorgen? 

Jak możemy się pozbyć starych baterii?  

• entgehen – umykać 

Die Einzelheiten sind mir leider entgangen. 

Niestety szczegóły mi umknęły.  

Zer- 

Przedrostek zer- jest odpowiednikiem polskiego roz- i wskazuje 

na rozdzielenie, rozpuszczanie, rozdzieranie, itd. 

• zerbrechen – rozbijać / rozbijać się 

Meine Katze hat meine Lieblingsvase zerbrochen. – Mój kot 

rozbił moją ulubioną wazę.  
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• zerkochen – rozgotować / rozgotować się 

Die Kafftoffeln sind zerkocht. 

Ziemniaki się rozgotowały.  

Ich habe die Kartoffeln zerkocht. 

Rozgotowałem ziemniaki. 

Na tym przykładzie dobrze widać, że podane tu czasowniki łączą 

się w Perfekcie z sein, jeśli są nieprzechodnie (czyli akcja 

czasownika dotyczy samego podmiotu zdania) oraz z haben, jeśli 

są przechodnie (akcja czasownika dotyczy dopełnienia w 

Akkusativie). 

• zerreißen – rozrywać 

Hör auf zu ziehen, sonst zerreißt du das Hemd. 

Przestać ciągnąć, bo rozerwiesz koszulę.  

• zerschneiden – rozciąć 

Ich zerschneide die Formen aus Papier und du klebst sie 

zusammen. 

Rozetnę kształty z papieru a ty je skleisz.  

• zerfließen – rozmazać się, rozpłynąć 

Ihr Make-up ist zerflossen. Rozmył jej się makijaż.  

• zerkleinern – rozdrabniać 
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Zuerst sollte man die Kartons zerkleinern und erst dann in 

den Mülleimer werfen. 

Najpierw powinno się zgnieść kartony a dopiero potem 

wrzucać je do śmietnika.  

• zergehen – rozpuszczać się (podobnie jak schmelzen) 

Die Butter zergeht in der Pfanne. 

Masło roztapia się na patelni.  

Das Schnitzel zergeht auf der Zunge. 

Kotlet rozpływa się w ustach. (dosł.: na języku) 

Miss-  

Miss- wprowadza informację, że coś jest źle zrobione, nie udaje 

się. 

• misslingen – nie udać się (przeciwieństwo do gelingen) 

Das Experiment ist misslungen und wir haben keine 

schlüssigen Ergebnisse. 

Eksperyment się nie powiódł i nie mamy żadnych 

logicznych wyników.  

• missraten – nie wyjść, nie udać się 

Die Torte ist mir missraten. 

Tort mi nie wyszedł. 

• missglücken – nie powieść się 
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Der Plan ist missglückt. 

Plan się nie powiódł.  

• missverstehen – źle coś zrozumieć 

Ich glaube, du hast meine Aussage komplett 

missverstanden. 

Chyba źle zrozumiałeś/aś moją wypowiedź.  

Od tego mamy popularne słowo: das Missverständnis 

(nieporozumienie). 

• missbilligen – gardzić czymś, nie pochwalać czegoś 

Die Eltern haben die Heirat ihrer Tochter mit dem alten 

Mann missbilligt. 

Rodzice nie pochwalali ślubu córki ze starym mężczyzną.  

 

Pozdrawiamy serdecznie 

 
Agnieszka Drummer 
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