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CUD: sprechen 

Cudowna Układanka Drummer 

Czasownik sprechen pojawia się już na pierwszych lekcji języka 

niemieckiego, jest więc naszym starym znajomym. Warto jednak 

tę znajomość rozwinąć w prawdziwą przyjaźń, nawet niezbyt 

bezinteresowną, ponieważ sprechen ma nam sporo do 

zaoferowania. 

Sprechen znaczy głównie mówić, rozmawiać. Uważajmy, by nie 

pomylić go z czasownikiem sagen, czyli powiedzieć: 

• Er hat mir etwas gesagt. 

On mi coś powiedział. 

• Er hat mit mir über etwas gesprochen. 

On ze mną o czymś rozmawiał. 

Pamiętajmy o ważnym połączeniu język + sprechen: 

• Deutsch sprechen mówić po niemiecku 

Sprichst du Spanisch? Czy mówisz po hiszpańsku? 

Ich spreche leider kein Deutsch. Niestety nie mówię po 

niemiecku. 
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Sprechen najczęściej łączy się z dwoma przyimkami: von oraz 

über: 

• sprechen von + Dat. / sprechen über + Akk. 

mówić o 

Wovon sprichst du?  / Worüber sprichst du? 

O czym mówisz? 

Różnica pomiędzy von oraz über jest bardzo mała, von delikatnie 

bardziej wskazuje na istotę rzeczy, co ktoś zrobił, co się wydarzyło, 

natomiast über bardziej wskazuje na wyrażenie opinii w danym 

temacie, ocenie zachowania. 

Trochę głupia i seksistowska odzywka mówi: 

„Frauen sprechen über, Männer sprechen von“. 

Patrzmy na to jednak przez palce. 

Ich spreche über deine Arbeit. Albo: Ich spreche von deiner 

Arbeit.  

Mówię o twojej pracy. 

Sprechen może wystąpić oczywiście również z mit, jeśli 

rozmawiamy z kimś: 

Mit wem hast du gesprochen? Z kim rozmawiałeś?  
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Zobaczmy na początek, jak można mówić: 

laut 

ruhig 

gedämpft 

flüsternd 

schnell 

erregt 

hastig 

stockend 

fließend 

deutlich 

heiser 

ununterbrochen 

gewählt 

eindringlich 

offen 

fröhlich 

zärtlich 

vernünftig 

natürlich 

energisch 

breit 

singend 

frei von der Leber weg 

durch die Blume 

durch die Nase 

im Befehlston 

mit bewegten Worten 

głośno 

spokojnie 

przytłumienie 

szepcząco 

szybko 

zdenerwowanie 

pośpiesznie 

jąkając się 

płynnie 

wyraźnie 

z chrypą 

bez przerwy 

starannie dobierając słowa 

natarczywie 

otwarcie 

radośnie 

czule 

rozsądnie 

naturalnie 

energicznie 

szeroko 

śpiewająco 

prosto z mostu 

zawoalowanie 

przez nos 

rozkazująco 

poruszającymi słowami 
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mit verstellter Stimme 

mit Akzent 

in kurzen Sätzen 

in Bildern 

zu leise 

zu laut 

zmienionym głosem 

z akcentem 

krótkimi zdaniami 

obrazowo 

za cicho 

za głośno 

Rzeczownikami od czasownika sprechen są die Sprache – język 

oraz po prostu das Sprechen – mówienie. 

Popularne żartobliwe powiedzenie: 

„Deutsche Sprache, schwere Sprache – schreiben Pferd und 

sprechen Gaul“. Czyli: Język niemiecki jest trudnym językiem - 

piszą koń, a mówią szkapa“. 

 

Sprechen występuje w kilku ciekawych wyrażeniach 

idiomatycznych: 

• klartext sprechen mówić jasno 

Ich mag Menschen, die Klartext sprechen, ohne 

Umschweife. 

Lubię ludzi, którzy mówią jasno, bez ogródek. 

Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. 

Ostatnie słowo jeszcze nie padło / nie zapadła ostateczna 

decyzja. 
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Zum Thema Zeitumstellung ist das letzte Wort noch nicht 

gesprochen. 

W temacie zmiany czasu ostatnie słowo jeszcze nie padło. 

• jemandem aus der Seele sprechen 

czytać komuś w myślach 

Du sprichst mir aus der Seele! Genau das meine ich. 

Czytasz mi w myślach! Dokładnie to mam na myśli. 

• frisch von der Leber weg sprechen 

mówić prosto z mostu 

Sprich einfach frisch von der Leber weg was dir am Herzen 

liegt. 

Powiedz prosto z mostu co Ci leży na sercu. 

Sprechen tworzy też całe mnóstwo czasowników złożonych. Oto 

najważniejsze z nich. 

• absprechen omówić (plan, podróż) 

Wir müssen nochmal genau den Reiseverlauf absprechen, 

bevor es losgeht. 

Musimy jeszcze raz dokładnie omówić przebieg podróży 

zanim ruszymy. 

• jemanden ansprechen 

zwrócić się do kogoś, zagadnąć kogoś 

Ein älterer Mann hat mich auf der Straße angesprochen. 

Starszy pan zagadnął mnie na ulicy. 
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• aussprechen wymówić 

Wie spricht man das Wort „Hebamme“ aus? 

Jak wymawia się słowo „położna“? 

• sich aussprechen wypowiedzieć się 

Er hat sich klipp und klar für die Idee ausgesprochen. 

Jasno i klarownie wypowiedział się za tym pomysłem. 

• besprechen omawiać 

Wir haben die letzten Ereignisse mit dem ganzen Team 

besprochen. 

Omówiliśmy ostatnie wydarzenia z całym teamem. 

• durchsprechen 

przegadać, omówić szczegóły 

Wir müssen die Fragen in aller Ruhe durchsprechen. 

Musimy te pytania przegadać na spokojnie. 

• auf jemanden einsprechen namawiać kogoś 

Er hat auf mich eindringlich eingesprochen, bis ich 

einwilligte. 

Natarczywie mnie namawiał aż się zgodziłam. 

• freisprechen uniewinnić 

Mangels Beweises hat das Gericht den Angeklagten 

freigesprochen. 

Z braku dowodów sąd uwolnił/uniewinnił oskarżonego. 

• sich herumsprechen rozchodzić się 
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Es hat sich herumgesprochen, dass sie eine Affäre haben. 

Rozgadało się / rozniosło się, że mają romans. 

• mitsprechen 

współdyskutować, też rozmawiać 

Im Gegensatz zu meinen Freunden habe ich den neuen 

Film nicht gesehen, deswegen konnte ich nicht 

mitsprechen. 

W przeciwieństwie do moich przyjaciół nie oglądałem 

tego nowego filmu dlatego nie mogłem brać udziału w 

dyskusji. 

• nachsprechen powtórzyć (mówiąc) 

Alle neuen Studenten haben die Eidesformel 

nachgesprochen. 

Wszyscy nowi studenci powtórzyli formułę przyrzeczenia. 

• versprechen obiecać 

Du hast mir doch versprochen, mich nicht im Stich zu 

lassen! 

Przecież obiecałeś nie zostawić mnie na pastwę losu! 

• sich versprechen przejęzyczyć się 

Sie muss sich versprochen haben. 

Musiała się przejęzyczyć. 

• weitersprechen dalej mówić 

Er seufzte und dann sprach weiter. – Wzdechł a potem 

mówił dalej. 
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• widersprechen sprzeciwić się 

Er hat meinem Argument widersprochen. 

Sprzeciwił się mojemu argumentowi. 

• entsprechen 

odpowiadać (w znaczeniu być odpowiednikiem) 

Das Gehalt entspricht nicht meinen Erwartungen. 

Te zarobki nie odpowiadają moim oczekiwaniom. 

 

 

 

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. 


