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 CUD: bringen 
Cudowna Układanka Drummer 

Dobra znajomość tego czasownika przyniesie Ci, nomen omen, 

wiele korzyści. Oznacza on przynosić, ale może się nam przysłużyć 

w tworzeniu różnych innych ciekawych konstrukcji. 

Bringen w podstawowym znaczeniu ma dopełnienie bliższe i 

dalsze. Oznacza to, że przynosimy coś komuś.  

jemandem (Dativ) etwas (Akkusativ) bringen 

Możemy tego czasownika użyć dosłownie: 

Ich bringe meiner Schwester ein interessantes 

Buch. 

Przynoszę siostrze ciekawą ksiażkę.  

Lub bardziej metaforycznie: 

Ich bringe der Familie eine gute Nachricht. 

 Przynoszę rodzinie dobrą wiadomość.  

Ich bringe dir schöne Grüße von meinen 

Eltern. 

Przynoszę ci pozdrowienia od moich rodziców.  
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Oczywiście możemy przynieść też coś dokądś. W takim wypadku 

pamiętajmy, że będziemy mieć ruch, więc użyjemy Akkusativu z 

przymiotnikami takimi jak in, auf, an, neben itd.:  

Kannst du das Essen auf den Tisch bringen? 

Czy możesz przynieść jedzenie na stół? 

Ich muss die Bücher in die Bibliothek bringen. 

Muszę zanieść książki do biblioteki. 

Czasownik bringen może oznaczać również zawieźć lub 

podwieźć. 

Die Polizei hat den betrunkenen Jugendlichen aufs Revier 

gebracht. 

Policja zawiozła pijanego nastolatka na komisariat. 

Kannst du meine Tante zum Bahnhof bringen? 

Możesz podrzucić moją ciocię na dworzec? 

Bringen możemy również potocznie użyć to wyrażania przyczyny 

i skutku, zobaczmy: 

Die Wolken bringen Regen. Chmury przynoszą deszcz. 

Juni hat eine Hitzewelle gebracht. 

Czerwiec przyniósł falę upałów. 

Dieses kleine Medaillon hat mir immer Glück gebracht. 

Ten mały medalik zawsze przynosił mi szczęście. 
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W tym kontekście sporo jest różnych powiedzeń na temat tego, 

co przynosi szczęście lub nieszczęście, na przykład: 

Scherben bringen Glück. – Rozbite szkło/porcelana przynosi 

szczęście. (Można tego użyć na pocieszenie, gdy ktoś coś zbije. 

Motyw ten jednak przewija się w kulturze niemieckiej – podczas 

Polterabend rozbija się porcelanę przed domem narzeczonej 

przed ślubem, co ma przynieść szczęście) 

Bringen oznacza też często konkretnie przynoszenie jakichś 

zysków: 

Der Verkauf des Bildes hat uns 1000 Euro gebracht. 

Sprzedaż obrazu przyniosła nam 1000 Euro. 

Jednak uwaga, po polsku mówimy, że coś „przynosi owoce”, 

po niemiecku natomiast użylibyśmy tu akurat czasownika 

tragen, czyli nosić: 

Die große Investition hat endlich Früchte getragen. 

Inwestycja w końcu przyniosła owoce.  

Bardzo ciekawą konstrukcją jest czasownik bringen w 

połączeniu z zaimkiem es, często z przymiotnikiem weit: 

Obwohl sie aus einem Kleinkleckersdorf kommt, hat sie es 

im Leben weit gebracht. 

Choć pochodzi z pipidówy, daleko w życiu zaszła.  
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Zobaczmy teraz, co mówi statystyka i jakie są najczęstsze 

połączenia z czasownikiem bringen. Co można bringen? 

Vorteile bringen 

Leistung bringen 

Geld bringen 

Licht in etwas bringen 

Opfer bringen 

Glück bringen 

Erfolg bringen 

Ergebnis bringen 

Klarheit bringen 

Entlastung bringen 

Schwung bringen 

Nutzen bringen 

Wende bringen 

Ordnung bringen 

Erkenntnis bringen 

przynieść korzyści 

dokonać 

przynosić pieniądze 

wyjaśnić 

ponieść ofiarę 

przynieść szczęście 

przynieść sukces 

przynieść rezultaty 

przynieść jasność 

odciążyć 

dodać impetu 

przynieść korzyści 

przynieść zmiany 

przynieść porządek 

udowodnić, uzmysłowić 

Z czasownikiem bringen mamy również wiele ciekawych 

konstrukcji z przyimkami. Zobaczmy, jakie są te najczęściej 

używane: 
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zum Ausdruck bringen wyrazić 

auf den Weg bringen rozpocząć 

auf den Markt bringen wprowadzić na rynek 

in Verbindung bringen skontaktować, połączyć 

ins Spiel bringen wprowadzić do gry 

auf den Punkt bringen sprecyzować, przejść do sedna 

in Sicherheit bringen zapewnić bezpieczeństwo 

ins Krankenhaus bringen zawieźć do szpitala 

in Führung bringen wyprowadzić na prowadzenie 

ins Gespräch bringen poruszyć w rozmowie 

zur Welt bringen rodzić 

in Einklang bringen pogodzić (np. interesy) 

in Gang bringen poruszyć, pobudzić coś 

nach Haus bringen przynieść do domu 

in Ordnung bringen uporządkować 

Jak wiele niemieckich czasowników, również bringen lubi łączyć 

się z przedrostkami i w ten sposób modyfikować swoje znaczenie. 

Zerknijmy na najważniejsze z nich. 

• abbringen – odwodzić (np. od pomysłu) 

Ich habe versucht, ihn zu überzeugen, aber er lässt sich von 

seiner Meinung nicht abbringen. 
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Próbowałam go przekonać, ale nie daje się odwieść od 

swojego zdania.  

• anbringen – przymocować, instalować 

Ich muss den Spiegel an die Wand anbringen. 

Muszę przymocować lustro do ściany.  

• ausbringen – wznieść (np. toast) 

Lasst uns ein Hoch auf unser Glück ausbringen! 

Wznieśmy toast za nasze szczęście!  

• jemandem etwas beibringen – nauczyć kogoś czegoś 

Wer hat dir das Radfahren beigebracht? 

Kto cię nauczył jeździć na rowerze?  

Mamy też całą rzeszę czasowników z przedrostkami takimi jak: 

hinauf, heraus, hinüber, itd. Używa się ich zgodnie z logiką tych 

przedrostków i jest to osobny temat. Jako przykład weźmy 

hinaufbringen – oznacza on wnieść (hin – od rozmówcy, auf – na 

górę): 

Kannst du meinen Koffer hinaufbringen? 

Czy możesz wnieść moją walizkę na górę?  

Przeciwieństwem byłby czasownik herunterbringen, czyli 

znieść/przynieść. 
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Kannst du meinen Koffer herunterbringen? 

Czy możesz mi przynieść walizkę na dół?  

• vollbringen – ukończyć, wykonać 

Der Praktikant hat ein gutes Werk vollbracht. 

Praktykant wykonał kawał solidnej roboty.  

• umbringen – zabijać  

Sie hat ihren Partner aus Eifersucht umgebracht. 

Zabiła swojego partnera z zazdrości. 

Tego czasownika używa się czasami też przenośnie 

potocznie: 

Achtung! Du bringst dich gleich um! 

Uważaj, bo się zabijesz!  

Das bringt mich gleich um! Zaraz zwariuję!  

• (Zeit) verbringen – spędzać czas 

Wo hast du die ganze Nacht verbracht? 

Gdzie spędziłeś całą noc? 

• unterbringen – przenocować kogoś 

Kannst du mich für ein paar Nächte unterbringen?  

Możesz mnie przenocować przez kilka nocy? 
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• erbringen – przynieść rezultat, zysk 

Die Untersuchung hat viele interessante Erkenntnisse 

erbracht. 

Badanie przyniosło wiele ciekawych rezultatów.  

• vorbringen – przywołać, przytoczyć 

Er hat sehr sachliche Argumente vorgebracht. 

Przytoczył bardzo rzeczowe argumenty. 

• fertigbringen – skończyć coś, zrobić coś do końca 

Ich muss heute noch den Aufsatz fertigbringen. 

Muszę jeszcze skończyć dziś wypracowanie. 
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