
 

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

 

1
 

     außer  
 

 

  



 

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

 

2
 

Tym razem przyjrzymy się niepozornemu słówku außer. Sprawia 

ono wiele kłopotów i często traktowane jest po macoszemu. A 

szkoda, bo może się przydać w wielu sytuacjach. Samo außer jest 

przyimkiem łączącym się z Dativem i oznaczającym oprócz.  

Außer dir hat er niemanden, dem er sein Herz ausschütten 

könnte. 

Oprócz ciebie [on] nie ma nikogo, komu mógłby się 

zwierzyć. 

Außer einer schönen Wohnung hat sie auch eine 

glückliche Familie. 

Oprócz ładnego mieszkania ona ma też szczęśliwą 

rodzinę. 

Außer może oczywiście znaleźć się też w środku lub na końcu 

zdania: 

Ich habe alle außer ihm vermisst. – Tęskniłem/am za 

wszystkimi oprócz niego.  

Jeśli do außer dokleimy -halb, otrzymamy außerhalb, również 

przyimek, ale łączący się z Genitivem. Oznacza poza: 

Ich wohne außerhalb der Stadt. 

Mieszkam poza miastem.  

Z außerhalb możemy zrobić też przysłówek i lekko skrócić 

powyższe zdanie: 

Ich wohne außerhalb. Mieszkam poza [miastem]. 
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Liefern Sie auch außerhalb? 

Czy dowożą Państwo też poza [miasto]? 

Sie kommt von außerhalb.  

Ona pochodzi spoza [miasta].  

W nawiasie podaliśmy [miasta], ale może być to też np. region, jeśli 

wynika to z kontekstu rozmowy. 

Wir kommen aus Brandenburg, nur sie kommt von 

außerhalb. 

Wszyscy pochodzimy z Brandenburgii, tylko ona pochodzi 

spoza [Brandenburgii].  

Warto przy okazji wspomnieć, że przeciwieństwem außerhalb 

jest innerhalb – wewnątrz: 

Das Ticket ist nur innerhalb der Tarifzone gültig.  

Ten bilet jest ważny tylko w obrębie strefy taryfowej. 

Wracając do außer: również ono może mieć znaczenie 

außerhalb, jednak najczęściej w stałych, przenośnych zwrotach i 

często bez użycia rodzajnika: 

Er war außer sich vor Wut. 

Wyszedł z siebie (był poza sobą) ze złości.  

Ich habe angefangen zu joggen, aber nach 50 Metern war 

ich schon außer Atem.  

Zacząłem biegać, ale po 50 metrach nie mogłem złapać 

oddechu (byłem poza oddechem).  
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Der Fahrstuhl ist schon wieder außer Betrieb. 

Winda jest znów niesprawna (poza użytkiem).  

Der Polizist ist schon außer Dienst. 

Polizjant jest już po służbie. 

Die Familie aus dem brennenden Haus ist schon außer 

Gefahr. 

Rodzina z płonącego domu jest już poza 

niebezpieczeństwem. 

Außer używamy również z wyrazem Haus i ma ono dwa 

znaczenia. Pierwsze to poza domem: 

Um 8 Uhr war er schon außer Haus. 

O 8 był już poza domem (wyszedł).  

Drugie to na wynos: 

Kann ich die Nudeln auch außer Haus bekommen? 

Czy mogę dostać makaron również na wynos?  

Częstszym określeniem na „na wynos” jest jednak określenie 

zum Mitnehmen.  

Przejdźmy do kolejnego ważnego połączenia z außer, jakim jest 

außerdem, czyli poza tym lub oprócz tego. Jest ono 

przysłówkiem, więc ani się nie odmienia, ani nie wymaga użycia 

jakiegoś przypadku. 

Außerdem możemy czasami usłyszeć samo jako pytanie 

kelnera/sprzedawcy, czy coś jeszcze podać. 
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- Ich hätte gern ein 

Roggenbrot und zwei 

Vollkornbrötchen. 

- Außerdem? 

- Das wär’s, danke. 

- Poproszę chleb żytni i dwie 

bułki pełnoziarniste. 

 

- Coś jeszcze? (Poza tym?) 

- To byłoby tyle, dziękuję. 

Jeśli zaczynamy zdanie od außerdem, to czasownik stanie na 

drugim miejscu bezpośrednio po nim. 

Ich interessiere mich für Kunst. Außerdem habe ich keine 

anderen Hobbys. 

Interesuję się sztuką. Poza tym nie mam innych hobby.  

Warto poznać też często używane synonimy, które można 

usłyszeć zamiast außerdem. Bardziej potocznym byłby sonst, 

natomiast bardziej oficjalnym darüber hinaus. 

Ich interessiere mich für Kunst. Sonst habe ich keine 

anderen Hobbys. 

Interesuję się sztuką. Poza tym nie mam innych hobby. 

Pokrewnym i często mylonym z außer słowem, jest außen, które 

oznacza zewnętrzną stronę jakiejś rzeczy. 

Außen ist unser Haus weiß gestrichen. 

Z zewnątrz nasz dom jest pomalowany na biało. 

Geht die Tür nach innen oder nach außen auf? 

Drzwi otwierają się do wewnątrz czy na zewnątrz? 
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Na powyższym przykładzie widać, że przeciwieństwem do außen 

jest innen. Można to zapamiętać analogicznie do außerhalb i 

innerhalb. Zwróćmy również uwagę na draußen, czyli na 

zewnątrz lub na podwórku:  

Die Hunde müssen draußen bleiben. 

Psy muszą pozostać na zewnątrz. 

Es ist kalt draußen! Na podwórku jest zimno! 

Przeciwieństwem do draußen jest drinnen, czyli w środku. 

Drinnen ist es schön warm. 

Wewnątrz jest przyjemnie ciepło.  

Z außer mamy również sporo ciekawych przymiotników: 

außerberuflich poza zawodem, pracą 

Was machst du außerberuflich? 

Co robisz poza pracą? 

außerehelich pozamałżeński 

Ist das ein außereheliches Kind? 

Czy to dziecko pozamałżeńskie?  

außergewöhnlich niesamowity 

Was für eine außergewöhnliche Geschichte! 

Cóż za niesamowita historia!  

außerirdisch nieziemski/pozaziemski 
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Glaubst du an außerirdische Intelligenz? 

Czy wierzysz w inteligencję pozaziemską? 

außerordentlich niezwykły 

Sie hat ein außerordentliches Talent. 

Ona ma niezwykły talent.  

 

 

 

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 😊 
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