








DUSSMAN DAS KULTURKAUFHAUS
10 NAJBARDZIEJ WPŁYWOWYCH NIEMCÓW DZIŚ I W PRZESZŁOŚCI
WPADKI JĘZYKOWE W JĘZYKU NIEMIECKIM
ŚMIESZNIE BRZMIĄCE SŁÓWKA W JĘZYKU NIEMIECKIM
10 NAJDŁUŻSZYCH NIEMIECKICH SŁÓW
HUNDERASSEN, REPTILIEN
NAZWY PRZESTĘPSTW PO NIEMIECKU
CIEKAWE SŁÓWKA NIEMIECKIE

Es
einer der ersten Läden, die es erlauben, sich hinzusetzen und in den Büchern zu lesen.

ist

Präsentiert auf fünf Etagen Bücher, Musik und Filme, Hörbücher, Papeterie und Noten.
Das angeschlossene Café und die zahlreichen Sessel und Bänke laden zum Schmökern ( zaczytywania
się) und Entspannen ( relaksu)ein.
Stadtbekannt sind auch die zahlreichen eintrittsfreien (bezpłatne) Events.
Dussmann das KulturKaufhaus ist direkt am Bahnhof Friedrichstraße in Berlin-Mitte gelegen, gleich
neben der Humboldt Universität .
Öffnungszeiten : Montag bis Freitag von 9:00 bis 24:00 Uhr geöffnet, am Samstag von 9:00 bis 23:30
Uhr.
Das Bürohaus besitzt acht Stockwerke, von denen die fünf unteren für den Verkauf genutzt werden.

über ein pyramidenförmiges Glasdach fäll Tageslicht ein.
Baujahr
Grundfläche

1996/1997
3700 m²

Regelmäßig gibt es Leseabende, Signierstunden und Musikveranstaltungen.

Veranstaltungen
im
KulturKaufhaus
Buchvorstellung, Künstlergespräch,
Kurzkonzert, Aktion, Buchpremiere, MiniWorkshop

Caférestaurant Café
Ursprung mit einem vertikalen
Das

Garten und gemütlichen Lesersesseln, in

denen man auch einen gepflegten „Afternoon-Tea“
einnehmen kann.

Die Öffnungszeiten sind hier ebenfalls
außergewöhnlich: Bis 24 Uhr kann man in der Woche
shoppen gehen, das Café Ursprung hat bis 21 Uhr
geöffnet.

10 najbardziej wpływowych Niemców dziś
… i w przeszłości

z domu Kasner – niemiecka fizyk, polityk,
w latach 2000–2018 przewodnicząca Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej

- od 2005 kanclerz Niemiec.
- dorastała w Niemieckiej Republice Demokratycznej,
- w 1986 r. uzyskała doktorat z chemii fizycznej.
- pochodzi z rodziny o częściowo polskich korzeniach. Dziadek Merkel ze strony ojca, Ludwig
Kaźmierczak (1896–1959), pochodził z Poznania.
- Jest współdecydującą o losach Unii Europejskiej i współtworzącą historię Europy poprzez udział w
światowej polityce

HELMUT KOHL
Nie bez znaczenia postacią końcówki XX wieku jest również kanclerz
Helmut Kohl. Za jego zasługą powstał plan zjednoczenia Niemiec, za
jego rządów padł Mur Berliński jesienią 1989 roku. Jego kariera
polityczna sięga 1946 roku kiedy wstąpił do CDU, poza swoimi
wpływem na zjednoczenie Niemiec odegrał też niebagatelną rolę w
kształtowaniu zjednoczenia Europy.

 W latach 1982-1998 był kanclerzem Niemiec.
  Urodził się 1 kwietnia 1930 roku, ale zmienił datę urodzin, uważając, że jego prawdziwa data
(prima aprilis) nie będzie mu pomocna w jego politycznej karierze.
  Pod koniec II wojny światowej został powołany do Wehrmachtu jako pomocnik, ale nie musiał
już walczyć.
  W roku 1958 uzyskał tytuł doktora filozofii.
  W roku 1984 otrzymał w Bonn "Honorową Odznakę Związku Wypędzonych".
  Był pierwszym powojennym przywódcą Niemiec, który wystąpił przed parlamentem izraelskim
Knessetem w roku 1984.
  W 1989 Katolicki Uniwersytet Lubelski przyznał mu tytuł doktora honoris causa.
  W roku 1998 otrzymał najwyższe polskie odznaczenie Order Orła Białego.
  W 1956 roku ukończył studia w zakresie historii i nauk politycznych na Uniwersytecie w
Heidelbergu (RFN, obecnie Niemcy).
  W roku 2001, w wieku 68 lat, jego żona Hannelore popełniła samobójstwo.
  12 listopada 2009 roku otrzymał Honorowe Obywatelstwo Gdańska.
  W 2007 roku otrzymał Złoty Medal Jean Monnet Fundacji na rzecz Europy za zasługi dla jedności
Europy.
  2 września 2005 roku otrzymał Honorowe Obywatelstwo Miasta Ludwigshafen.
  W 1998 roku został uhonorowany Wielkim Krzyżem Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec.
  W 1988 roku otrzymał Nagrodę Karola Wielkiego za wkład w przyjaźń francusko-niemiecką i
rozwój Unii Europejskiej.
  W 1996 roku otrzymał doktorat honoris causa Katolickiego Uniwersytetu w Leuven oraz Ateneo
de Manila University na Filipinach.
  Został odznaczony Orderem Białego Lwa I Klasy (najwyższym odznaczeniem Republiki Czeskiej) w
1999 roku.
 Zmarł w Ludwigshafen am Rhein (Niemcy).

Mimo
iż
naród
niemiecki wydał na świat wielu słynnych i
wartościowych
naukowców,
artystów,
kompozytorów to jednym z najsławniejszych, o ile
nie najbardziej znanym na całym świecie jest Adolf
Hitler. Niechlubny życiorys Hitlera sprawił, iż stał
się najsłynniejszym Niemcem w historii, mimo że faktycznie pochodził z Austrii. Początkowo
wielki wódz, obiecujący polityk, okazał się być autorytarnym władcą o rasistowskich
poglądach i żądzy władzy, uwielbienia swej osoby i chęci zawładnięcia całym światem. Poza
ludobójstwem za jakie jest odpowiedzialny Hitler był też wyrazistą i niebanalną osobowością
z uwagi na swoje umiejętności przywódcze, jak też talent malarski, pisarski i erudycję. Co
można powiedziedzieć o Hitlerze:
Wcale nie uzdrowił niemieckiej gospodarki. Wręcz przeciwnie. W zaledwie sześć lat zadłużył
kraj na równowartość ponad 370 miliardów euro. W efekcie, już w 1938 r. III Rzesza stanęła na
progu bankructwa
Chciał zlikwidować w Niemczech chrześcijaństwo. Zdaniem nazistów było ono jedynie
żydowską bajką. Zamiast niego wódz III Rzeszy planował wprowadzić nową religię niemiecką
Miał całe zastępy wiernych groupies, które szalały na jego widok. Kobiety z całych Niemiec
wysyłały do niego tysiące listów. Łącznie otrzymał więcej przesyłek od wielbicielek niż Mick
Jagger i wszyscy beatlesi razem wzięci
Chciał zbudować największy stadion sportowy na świecie. Planowano, że monumentalna
budowla zostanie wzniesiona w Norymberdze. Gdyby prace nad nią zostały ukończone,
mogłaby pomieścić aż pół miliona ludzi
W napadzie wściekłości omal nie wywołał II wojny światowej już w 1937 r. Powodem furii
wodza III Rzeszy było zbombardowanie przez hiszpańskie rządowe lotnictwo pancernika
kieszonkowego „Deutschland”. Ostatecznie doradcy odwiedli Hitlera od wypowiedzenia
Hiszpanii wojny i tym samym odsunęli widmo globalnego konfliktu o dwa lata
Planował przeprowadzenie serii zamachów terrorystycznych w Stanach Zjednoczonych. Za
ocean wysłano nawet ośmiu specjalne przeszkolonych dywersantów. Ich głównym celem był
Nowy Jork.
Nawet w obliczu nieuniknionej klęski III Rzeszy cieszył się uwielbieniem Niemców.
Najlepszym na to dowodem była reakcja społeczeństwa na wieść o nieudanym zamachu z 20
lipca 1944 r. Jego organizatorzy zostali powszechnie potępieni, reżim umocnił swoją pozycję, a
ludzie otwarcie wyrażali poparcie dla wodza
Nie był jedynym autorem „Mein Kampf”. Znaczny wpływ na ostateczny kształt „biblii”
narodowego socjalizmu miał zapiekły antysemita, a przy tym katolicki ksiądz,
Bernhard Stempfle. Ostatecznie nie wyszło mu to jednak na dobre. Został bowiem jedną z ofiar
nocy długich noży

Chcesz wiedzieć więcej o Hitlerze

przeczytaj:

Na szczęście
Niemcy
w
swej historii
mają
tez
postacie
pozytywne, z jakich mogą być dumni. Taką oto postacią jest między innymi Jan Sebastian
Bach oraz Ludwig van Bethoveen. Pomimo, iż kojarzeni są z Wiedniem i z Austrią to ci
wybitni muzycy mają rodowód niemiecki. Zasłynęli z końcem XVIII wieku, Bethoveen
dopiero pośmiertnie doceniony za wkład swej twórczości w muzykę klasyczną, dziś uznany
za jednego z największych kompozytorów w historii muzyki. Któż nie zna utworów
Bethoveena Dla Elizy, czy dźwięków Sonaty Księżycowej, bądź utworów Bacha –
Magnificat, Pasji św. Mateusza i Tokkaty.

Nie tylko w muzyce Niemcy mają kim się
pochwalić, bowiem w dziedzinie fizyki
Niemcem o nieocenionej wartości swego
dorobku naukowego był

Albert

Einstein twórca teorii względności,

jeden z najsłynniejszych fizyków teoretyków. Pośród zasług Einsteina wymienić należy także szereg
prac o teorii i filozofii nauki. Żyjący na przełomie XIX i XX wieku naukowiec zasłużył się swoimi
badaniami i teoriami, dając podwaliny pod rozwój techniki i skok cywilizacyjny. Jego prace są
studiowane i rozwijane na uniwersytetach całego świata.

11 mało znanych ciekawostek z życia Alberta Einsteina


Nigdy nie nosił skarpetek.



Krążyły plotki, że miał romans z Marilyn Monroe.



Bardzo późno zaczął mówić. Był nazywany przez rodziców „gamoniem”.



Wykładowca matematyki na jego uczelni nazwał go „leniem”.



Lubił żeglarstwo i muzykę klasyczną (do jego ulubionych kompozytorów należeli
Bach, Mozart i Beethoven).



Grał na skrzypcach.



Był abstynentem (piwo nazywał recepturą na głupotę).



W dniu jego śmierci jego mózg został zachowany do badań. Patolog ze szpitala
Uniwersytetu Princeton przechowywał go przez 20 lat w słoju.



Jego oczy są przechowywane w sejfie w Nowym Jorku.



Einstein nie uważał siebie za ateistę, ale agnostyka.



Jego największe odkrycia nie są efektem eksperymentów przeprowadzonych w
laboratorium, ale „eksperymentów myślowych” i ich wizualizacji.



Nagrodę pieniężną przyznaną wraz z Nagrodą Nobla przekazał byłej żonie, Milevie
Marić w ramach rozliczeń rozwodowych.



Kiedy zaproponowano mu objęcie stanowiska prezydenta Izraela, grzecznie odmówił.



Nigdy nie miał samochodu ani nie nauczył się go prowadzić.



W 1930 roku opatentował lodówkę, która nigdy nie weszła do seryjnej produkcji.



Był jedną z 5 tysięcy osób, które podpisały petycję wzywającą Niemcy do zniesienia
przepisów zakazujących praktyk homoseksualnych.



Jego była żona Mileva Marić, musiała podpisać umowę, w której zgadzała się wyjść z
pokoju lub zamilknąć na prośbę Einsteina.



J. Edgar Hoover, ówczesny dyrektor FBI, podejrzewał, że Einstein jest radzieckim
szpiegiem.



Einstein bardzo cenił Galileusza i Izaaka Newtona.



Inspiracją do stworzenia mądrego wyrazu twarzy Yody, bohatera filmu „Gwiezdne
wojny” były oczy i zmarszczki Einsteina.

Równie wartościową osobistością o niemieckim rodowodzie był

, ( flegmatyczny, bardzo
porządny człowiek, który nie lubił kontaktów z ludźmi) ,za którego zasługą możliwa stała się
diagnostyka obrazowa w postaci zdjęć RTG. odkrywca promieni X (1895) nazwanych jego nazwiskiem
otrzymał pierwszą nagrodę Nobla z
dziedziny fizyki w 1901 roku. Promienie
rentgenowskie obecnie stosowane są
także w radioterapii przyczyniając się do
leczenia nowotworów. Na cześć odkryć
Roentgena również przyrządy obrazowe
– lampy są nazywane potocznie
rentgenowskimi, zaś od 2004 roku
imieniem rentgena nazwano
pierwiastek. Mimo iż nazwisko
Roentgena nie jest wymieniane tak
często jak Einsteina to jego odkrycia
wpłynęły znacząco na rozwój nie tylko
medycyny.

Pierwszą osobą, na której naukowiec wypróbował swój wynalazek była jego żona. Możliwość
zobaczenia własnego szkieletu był dla niej prawdziwym szokiem.
Niemiecka myśl techniczna sięga czasów średniowiecza i renesansu, bowiem już w 1454 roku
niemiecki drukarz wynalazł pierwszą w historii czcionkę i opracował system ruchomych
czcionek
połączonych
z
prasą
drukarską.
Dzięki
odkryciu

książki przestały być dobrem luksusowym i dały początek profesjonalnej drukarni.
Wynalazek czcionki zapoczątkował w obszarze Cesarstwa Niemieckiego czasy nowożytne,
co bez wątpienia podniosło rangę odkrycia Gutenberga. Ruchoma czcionka pozwoliła na
łatwiejszy i szybszy obieg informacji.

Również

na

gruncie

nauk

ścisłych

sukces

odniósł

niemiecki

astronom

żyjący na przełomie wieków
XVII i XVII, który opracował ruch planet i sformułował prawo Kepplera.

Tym samym dał podstawę dla badań i osiągnięć Isaaca Newtona. Aktywnie badał dziedzinę
optyki, dzięki czemu udoskonalił soczewkę teleskopu Galileusza.
Nie mniejszym naukowcem o znaczeniu światowym był w dziedzinie mechaniki inżynierii

za
którego sprawą ruszył rozwój motoryzacji do
jakiego przyczynili się również Niemcy

dając
początek
masowej
produkcji samochodów z silnikiem spalinowym. Odkrycie silnika Diesla w 1892 roku było
przełomowym na gruncie dotychczasowych prac w obszarze inżynierii chłodziarek do lodu na

zlecenie Lindego. Do dziś wiele samochodów produkowanych jest w oparciu o silnik Diesla.
Pierwszy samochód z silnikiem Diesla wyjechał Mercedes-Benz w 1936 roku. Z osiągnięć
Diesla skorzystał przede wszystkim przemysł motorowy, bowiem silniki wysoko sprężynowe
zastosowano w lokomotywach i statkach.

wszech

Niemcy przez wieki wiedli prym także w sztuce,
poezji czego najlepszym przykładem jest poeta
czasów

,
autor kultowego Fausta oraz Cierpień młodego Wertera. Uznany
dramaturg był niezwykle wpływową postacią na dworze księcia
sasko-weimarskiego. Poematy Goethego to nie tylko poezja, ale
przesłanie, zbiór głębokich myśli i filozofii życia. Sławą w
naukach
humanistycznych
okrył
się
także
,
niemiecki
filozof o polskim pochodzeniu. Był on autorem unikalnej doktryny
filozoficznej, zupełnie innej od ówczesnych nurtów. U podstaw
filozofii Nietzschego leżał relatywizm i wrogość do
mieszczaństwa, jak i chrześcijaństwa, wyznając nierówność ludzi
Nietzsche
wyodrębnił
pojęcie
nadczłowieka,
które
zaimplementowali w swej ideologii naziści.

Każdemu z nas zdarza się strzelić jakąś językową gafę, a dosłowne tłumaczenia są naszymi wrogami w
drodze do doskonałości.




Nie rób scen
o Mach keine Bühnen ! Falsch
o Mach kein Affentheater! Richtig
Kolej na Ciebie
o Die Bahn auf dich. Falsch



































o Du bist jetzt dran/ Du bist an der Reihe. Richtig
My jesteśmy równe chłopy.
o Wir sind gleiche Bauer. Falsch
o Wir sind tolle Kerle. Richtig
roboty drogowe
o Die Straßenroboter Falsch
o Die Straßenarbeiten Richtig
o kurczę!
o Oh, Hännchen! Falsch
o Mein lieber Schwan! Richtig
cukier w kostkach
o Zucker in Knöcheln Falsch
o Der Würfelzucker Richtig
kupa śmiechu
o Die Lachenscheiße Falsch
o Der Riesenlacher Richtig
bez obrazy
o Ohne Bilder Falsch
o nichts für ungut Richtig
Droga Pani Schmidt
o Teure Frau Schmidt Falsch
o Liebe Frau Schmidt Richtig
Słone paluszki
o Die Salzfinger Falsch
o Die Salzstangen Richtig
Znam to z autopsji.
o Ich kenne das aus eigener Autopsie. Falsch
o Ich kenne das aus eigener Erfahrung. Richtig
pokój na świecie
o Zimmer auf der Welt Falsch
o Der Weltfrieden Richtig
Dziękuję z góry
o Danke vom Berg Falsch
o Danke im Voraus Richtig
W mordę jeża!
o In die Igelfresse Falsch
o Verdammte Scheiße! / Heiliger Strohsack! Richtig
bez zwłoki
o ohne Leiche Falsch
o unverzüglich/ ohne Verzögerung Richtig
ząbki czosnku
o die Knoblauchzähne Falsch
o Die Knoblauchzehe Richtig
śledzić kogoś
o jemanden nachheringen Falsch
o jemandem folgen / jemanden beschatten Richtig
kapnąć się
o sich tropfen Falsch
o kapieren/schnallen/weghaben Richtig
Ekspres do kawy

o
o







Eilbrief bis zum Kaffee Falsch
Die Kaffeemaschine Richtig
Uczę się języka niemieckiego.
o Ich lerne die deutsche Zunge. Falsch
o Ich lerne Deutsch./ Ich lerne die deutsche Sprache. Richtig
Ściskam Cię.
o Ich presse dich. Falsch
o Ich umarme dich. Richtig
Masz nowe włosy!
o Du hast neue Haare! Falsch
o Du hast eine neue Frisur/einen neuen Haarschnitt. Richtig

der Mumpitz - brednie, bzdury
die Fisimatenten - wykręty, wymówki
der Kokolores - pierdoły, głupstwa
der Ratzefummel - gumka do wycierania
der Firlefanz - graty, bzdury, brednie
das Brimborium - hałas, wrzawa
das Plumpsklo - latryna
der Muckefuck - lura, kawa zbożowa
die Zimtzicke - zarozumiała lala
der Klumpatsch - kupa śmieci
der Tausendsassa - zdolna bestia
der Zappelphillip - wiercipięta
verhonepiepeln - nabijać się (z kogoś)
ausbaldowern - wygrzebać, wynaleźć
piesacken - dręczyć, nękać
drangsalieren - zadręczać, dokuczać
stibitzen - gwizdać, podbierać, zwędzić
plemplem sein - mieć kuku na muniu
Pico Belo – coś naprawdę super (raczej
słyszałam to u starszych osób). Młodzi mówią
raczej „geil”.

1. Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (32)
L4
2. Siebentausendzweihundertvierundfünfzig (38)
Siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery
3. Rechtsschutzversicherungsgesellschaften (39)
Zrzeszenie firm zajmujących się ubezpieczeniami ochrony prawnej
4. Binnenschifffahrtskuterkajutenschlüssel (39)
Klucz od kabiny kutra pływającego po rzeczce
5. Donaudampfschiffahrtsgesellschaftskapitän (41)
Kapitan towarzystwa żeglugowego statków parowych po Dunaju
6. Rhabarberbarbarabarbarbarenbartbarbierbierbarbärbel (51)
7. Damenfussballweltmeisterschaftsqualifikationsspielübertragung
(61)
Transmisja z meczu kwalifikacyjnego mistrzostw świata w piłce nożnej kobiet
8. Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz
(63)
Regulacje prawne dotyczące przeniesienia obowiązków nadzoru znakowania
bydła i wołowiny

9.
Grundstücksverkehrsgenehmigungszuständigkeitsübertragungsverord
nung (67)
Słowo prawnicze mówiące o tym, kto odpowiedzialny jest za rozstrzyganie
kwestii dotyczących własności
10. Hottentottenstottertrottelmutterbeutelrattenlattengitterkofferattentäter (72)
Zabójca hotentockiej matki głupka i jąkały umieszczony w kufrzez plecionki
przeznaczonym do przechowywania schwytanych kangurów (Jest to postać z
anegdoty Juliana Tuwima)

Gady – REPTILIEN,KRIECHTIERE

der Alligator
Aligator

die Boa
Boa

die Viper
Żmija

die Eidechse
Jaszczurka

der Leguan
Iguana

die Klapperschlange
Grzechotnik

der Kaiman

das Chamäleon

die Kobra

Kajman

Kameleon

Kobra

der Waran
Waran

die Korallennatter
Wąż koralowy

das Krokodil
Krokodyl

der Python
Pyton

die Ringelnatter
Wąż pończosznik

Rasy psów - die Hunderassen

der Basset
Baset

der Bernhardiner
Bernardyn

die Bulldogge
Buldog

der Bullterrier
Bulterier

der Chow-chow
Czau czau

der Dackel
Jamnik

der Dalmatiner
Dalmatyńczyk

der Boxer
Bokser

die Dogge
Dog

der Mastiff
Mastif

der Schäferhund
Owczarek

der Collie
Owczarek collie

der Pudel
Pudel

der Spaniel
Spaniel

der Schnauzer
Sznaucer

15 besondere Tiere auf Deutsch

der Partylöwe – lew salonowy (der Löwe – lew)

der Lustmolch – lubieżnik (die Lust – żądza, pożądanie, der Molch – traszka)
der Schluckspecht – miłośnik alkoholu (schlucken – łykać, przełykać, der Specht – dzięcioł)

der Schweinehund – drań (das Schwein – świnia, der Hund – pies)
der innere Schweinehund – leń (który w nas drzemie)
der Reißwolf – niszczarka – do papieru (reißen – rozrywać, podrzeć, der Wolf – wilk)

der Fleischwolf – mięsny wilk to po prostu maszynka do mięsa
die Wollmilchsau – słowo to występuje w złożeniu „Eier legende Wollmilchsau” i oznacza
osobę mogącą zaspokoić wszystkie potrzeby, spełnić wszystkie wymagania, czyli osobę,
która nie istnieje (die Wolle – wełna, die Milch – mleko, die Sau – świnia, locha)
Eier legen – składać jaja
die Luftschlange – serpentyna (die Luft – powietrze, die Schlange – wąż)

der Angsthase – tchórz (die Angst – strach, der Hase – zając)
der Drahtesel – „druciany osioł“ to po prostu rower (der Draht – drut, der Esel – osioł)

der Spaßvogel – żartowniś, dowcipniś (der Spaß – żart, przyjemność, der Vogel – ptak)
die Wasserratte – amator pływania to po niemiecku „wodny szczur” (das Wasser – woda, die
Ratte – szczur)

der Neidhammel – zazdrośnik (der Neid – zazdrość, der Hammel – baran)
der Drehwurm – w zwrocie „einen Drehwurm kriegen/bekommen“ – dostać kręćka (drehen
– kręcić, der Wurm – robak)
der Lackaffe – bufon, zarozumialec (der Lack – lakier, der Affe – małpa)

der Pleitegeier – widmo bankructwa (die Pleite – plajta, der Geier – sęp

przestępstwo – das Verbrechen
rabunek – der Raub
defraudacja – die Veruntreuung
oszustwo –der Betrug
paserstwo – die Hehlerei
podróbka – die Fälschung
porwanie – die Entführung
przemoc – die Gewalt
przemyt –der Schmuggel
włamanie – der Einbruch
handel narkotykami –der Drogenhandel
kradzież –der Diebstahl
morderstwo – der Mord
morderstwo na tle seksualnym – der Lustmord

morderstwo z zimną krwią –der kaltblütige Mord
szantaż – die Erpressung
wykroczenie – das Vergehen
grzywna –die Geldstrafe
napadać – überfallen
siedzieć w pudle – im Knast sitzen
szajka – Bande f
trzymać złodzieja! – haltet den Dieb!
ukradziony – gestohlen
wandal – Vandale m
włamać się – einbrechen
wykryć kradzież – einen Diebstahl aufdecken
zaatakować – angreifen
zastrzelić – erschießen
zgwałcić – vergewaltigen
złodziej – Dieb m

Rodzaje kar za przestępstwa:

Die Haft – areszt
Das Gefängnis – więzienie
der Knast (potocznie) – kryminał, pudło, ciupa
bestrafen – karać
die Strafe – kara
das Vergehen – wykroczenie
die Geldstrafe – kara pieniężna
die Todesstrafe – kara śmierci
die Lebenslängliche Haftstrafe – kara dożywocia

A jak nazywa się przestępca zależnie od czynu?

Täter – sprawca
Ladendieb – złodziej sklepowy
Taschendieb – złodziej kieszonkowy
Schmuggler – przemytnik
Einbrecher – włamywacz
Betrüger – oszust
Heiratsschwindler – oszust matrymonialny
Entführer – porywacz
Drogenhändler – handlarz narkotykami
Mörder – morderca

die Kulturtasche – kosmetyczka
das Morgenland – Wschód, kraje wschodu, Orient
das Abendland – Zachód, kraje zachodu
der Lebensabend – jesień życia
der Morgenmuffel
ich bin ein schrecklicher Morgenmuffel – rano zawsze jestem nie w sosie
der Fleischkäse – pieczeń rzymska
der Marktschreier – straganiarz, przekupień
die Vorfreude – radość oczekiwania
der Ladenhüter – niechodliwy towar
die Sommersprossen – piegi
der Brückentag – dzień roboczy między swiętami
der Stichtag – termin, ostatni termin
die Habseligkeiten – dobytek
die Hinterbliebenen – rodzina zmarłego
der Zeitzeuge – świadek (tamtych) czasów
das Klatschblatt – czasopismo ilustrowane (negatywne określenie)

