
unbeträchtlich /’Unb@trECtlIC, Unb@-
’trECtlIC/ I przym [suma, zmiana] nie-
znaczny; die Höhe des Verlustes ist
nicht ~ wysokość strat jest (dość) znacz-
na a. spora

II przysł [wzrosnąć, zmienić się] nieznacz-
nie

unbeugsam /Un’bO�ykza$m, ’UnbO�yk-
za$m/ I przym [obrońca, charakter] nie-
ugięty; niezłomny książk.

II przysł [bronić, przeforsowywać] nie-
ugięcie; niezłomnie książk.; sich ~ zeigen
pozostać nieugiętym

unbewacht /’Unb@vaxt/ przym [parking,
plaża] niestrzeżony; etw + A ~ lassen po-
zostawić coś bez opieki; in einem ~en
Moment entführt werden zostać upro-
wadzonym w niespodziewanym momen-
cie

unbewaffnet /’Unb@vafn@t/ przym [żoł-
nierz, włamywacz] nieuzbrojony; etw + A
mit ~em Auge erkennen przen. rozpo-
znać coś nieuzbrojonym okiem przen.

unbewältigt /’Unb@vEltICt/ przym [prob-
lem, konflikt] nierozwiązany; [przeszłość]
nierozliczony

unbeweglich /’Unb@ve$klIC, Unb@’ve$k-
lIC/ I przym (nieporuszający się) [element,
majątek] nieruchomy, niemobilny; [staw]
unieruchomiony (niezmienny) [wzrok,
twarz] nieruchomy, zastygły (mało bystry)
[osoba] niepojętny, nielotny (stały) [świę-
to] nieruchomy

II przysł [siedzieć, leżeć] nieruchomo

unbewegt /’Unb@ve$kt/ I przym (sta-

ły) [powierzchnia, ciało] nieporuszony, nie-
ruchomy; ~ bleiben pozostać niewzru-
szonym; ~e Bilder lm nieruchome obrazy

(niezmienny) [twarz] nieruchomy, nie-
wzruszony

II przysł [stać, słuchać] bez ruchu

unbewertet /’Unb@ve$Æ#t@t/ przym (bez

oceny) [praca] nieoceniony; einen ~en
Teilnahmenachweis erhalten otrzymać
zaliczenie bez oceny (nieoszacowany) [ak-
cje, działka] niewyceniony

unbewiesen /’Unb@vi$zn./ przym [teza,
twierdzenie] niedowiedziony, nieudowod-
niony; diese Theorie ist noch ~ ta teoria
nie została jeszcze udowodniona; es ist
bisher ~, ob ... dotąd nie dowiedziono,
czy...

unbewohnbar /Unb@’vo$nba$Æ#, ’Unb@-
vo$nba$Æ#/ przym [obszar, dom] nienadający
się do zamieszkania

unbewohnt /’Unb@vo$nt/ przym [dom,
pokój] niezamieszkany, niezamieszkały;
[obszar, wyspa] niezasiedlony; das Gebäu-
de ist seit Jahren ~ budynek jest od lat
niezamieszkały

unbewusst /’Unb@vUst/ I przym [błąd,
reakcja] nieświadomy

II przysł [działać, przebiegać] nieświado-
mie; er hat ~ die Wahrheit gesagt nie-
świadomie powiedział prawdę

Unbewusste /’Unb@vUst@/ n (-n, tylko lp)
odm przym nieświadomość ż; ins ~ ver-
drängte Erlebnisse przeżycia wyparte
do nieświadomości; ihre Gewohnheiten
sind tief im ~n verankert jej przyzwy-
czajenia są głęboko zakorzenione w nie-
świadomości

unbezahlbar /Unb@’tsa$lba$Æ#, ’Unb@-
tsa$lba$Æ#/ przym (wygórowany) [czynsz,
cena] nie do zapłacenia (wartościowy)
[skarb, porcelana] bezcenny; seine Berufs-
erfahrung ist ~ pot. jego doświadczenie
zawodowe jest bezcenne

unbezahlt /’Unb@tsa$lt/ przym [towar,
nadgodziny] niezapłacony; [rachunek,
składka] nieopłacony; um ~en Urlaub
bitten prosić o udzielenie urlopu bezpłat-
nego

unbezähmbar /Unb@’tsE$mba$Æ#, ’Un-
b@tsE$mba$Æ#/ przym [ciekawość, głód] nie-
poskromiony, nieokiełznany

unbezwingbar /Unb@’tsvI˛ba$Æ#, ’Un-
b@tsvI˛ba$Æ#/, unbezwinglich /Unb@-
’tsvI˛lIC, ’Unb@tsvI˛lIC/ przym [twierdza,
zamek] niezdobyty, nie do zdobycia; [tęsk-
nota, pragnienie] nieprzezwyciężony, nie
do przezwyciężenia; der Gegner war ~
przeciwnik był nie do pokonania

Unbilden /’UnbIldn./ tylko lm książk. prze-
ciwności lm; ~ des Schicksals przeciw-
ności losu; sich gegen alle ~ behaupten
pokonać wszelkie przeciwności

Unbill /’UnbIl/ ż (-, tylko lp), m (-s, tylko lp)
A, n (-s, tylko lp) CH, książk. krzywda ż, nie-
sprawiedliwość ż; Geld n für die erlittene
~ pieniądze za doznane krzywdy; sie
mussten manche ~ ertragen musieli/
musiały znieść niejedną krzywdę

unblutig /’UnblutIC/ I przym (pokojo-

wy) [rewolucja, pucz] bezkrwawy Med.

[operacja] bezinwazyjny, nieinwazyjny

II przysł [przebiegać, stłumić] bezkrwawo;
~ enden [protest, starcia] zakończyć się
bez przelewu krwi

unbotmäßig /’Unbo$tmE$sIC/ I przym st
iron. [pracownik, zachowanie] nieposłuszny,
krnąbrny; ~e Ansichten haben mieć
kontrowersyjne poglądy

II przysł [zachowywać się] nieposłusznie,
krnąbrnie

unbrauchbar /’Unbra�uxba$Æ#/ przym [na-
rzędzie, pomysł] bezużyteczny, nieuży-
teczny

unbürokratisch /’Unbyrokra$tIS/
I przym st [pomoc, rozwiązania] niebiuro-
kratyczny

II przysł [funkcjonować, pomagać] bez biu-
rokracji

unchristlich /’UnkrIstlIC/ I przym [po-
stawa, działanie] niechrześcijański

II przysł [myśleć, postępować] nie po
chrześcijańsku

uncool /’Unku$l/ przym st posp. (skrępowa-

ny) [osoba, towarzystwo] spięty pot.; sztyw-
ny (niemodny) [muzyka, ubranie] obcia-

chowy pot. (nieciekawy) [impreza, zakoń-
czenie] niefajny pot.

und /Unt/ spój (przyłączające) i; er ~ sie
on i ona; Holz- ~ Ledermöbel lm drew-
niane i skórzane meble; rote ~ schwarze
Johannisbeere ż czerwona i czarna po-
rzeczka; Türen ~ Fenster streichen po-
malować drzwi i okna; mein Chef m ~
dessen Frau ż mój szef i jego żona; er ist
jung ~ begabt on jest młody i uzdolnio-
ny; sag ihm, dass es dir leid tut ~ dass
du ihn nicht verletzen willst powiedz
mu, że jest ci przykro i że nie chcesz go ra-
nić; drei ~ sieben ist zehn trzy i siedem
to dziesięć (przeciwstawne) wir gehen zur
Arbeit ~ ihr bleibt zu Hause my idziemy
do pracy, a wy zostajecie w domu (w wy-

rażeniach nieokreślonych) i; a książk.; aus dem
~ dem Grund z takiego a takiego powo-
du; sie sieht so ~ so aus ona wygląda
tak i tak (wskazuje na intensywność) er
schläft ~ schläft on śpi i śpi; es dauerte
~ dauerte to trwało i trwało; das Ziel
kam näher ~ näher cel był coraz bliżej

(wskazuje na skutek lub konsekwencję) i, a; der
Deckel ist fertig ~ man kann ihn schon
lackieren pokrywa jest gotowa i można ją
lakierować; noch ein Wort, ~ du wirst
das bereuen! jeszcze słowo, a pożałujesz!;
sei so gut ~ hilf mir! bądź tak dobry/do-
bra i pomóż mi! (ironicznie) er ~ fleißig!
on i bycie pilnym!; sie ~ Astronomie!
ona i astronomia! (jako nawiązanie) Wir
gehen heute Abend ins Kino. Und du?
My idziemy dzisiaj wieczorem do kina.
A ty?
n ~ was nicht alles pot. wszystko, co
możliwe

Undank /’Unda˛k/ m (-[e]s, tylko lp) książk.

niewdzięczność ż; mit ~ belohnt werden
spotkać się z niewdzięcznością
n ~ ist der Welt Lohn przysł. świat nie-
wdzięcznością płaci przysł.

undankbar /’Unda˛kba$Æ#/ I przym st
(nieokazujący wdzięczności) [człowiek, przyja-

ciel] niewdzięczny; wie kannst du so ~
sein? jak możesz być tak niewdzięczny/
niewdzięczna? (niekorzystny) [zadanie, ro-
la] niewdzięczny, trudny; der Job ist äu-
ßerst ~ to zajęcie jest ogromnie a. nader
książk. niewdzięczne

II przysł [zachowywać się, traktować] nie-
wdzięcznie

undatiert /’Undati$Æ#t/ przym [list, doku-
ment] niedatowany, bez daty

undefinierbar /’Undefini$Æ#ba$Æ#, Unde-
fi’ni$Æ#ba$Æ#/ przym [uczucie, kolor] nieokreś-
lony, niedefiniowalny; das Essen in der
Kantine war ~ pejor. jedzenie w stołówce
miało nieokreślony smak

undemokratisch /’Undemokra$tIS/
I przym [państwo, metoda] niedemokra-
tyczny; die Wahlen wurden als ~ kriti-
siert wybory zostały skrytykowane jako
niedemokratyczne
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II przysł [postępować, rządzić] niedemo-
kratycznie

undenkbar /Un’dE˛kba$Æ#/ przym nie do
pomyślenia, niewyobrażalny; das war vor
zehn Jahren noch ~ jeszcze przed dzie-
sięcioma laty było to nie do pomyślenia;
ein Leben ohne Musik war für ihn ~ ży-
cie bez muzyki było dla niego nie do po-
myślenia

undenklich /Un’dE˛klIC/ przym seit
~en Zeiten od niepamiętnych czasów;
vor ~en Zeiten w niepamiętnych cza-
sach

undeutlich /’UndO�ytlIC/ I przym st
(nierozpoznawalny) [zdjęcie, pismo] niewy-

raźny (niedokładny) [wspomnienie, wyobra-
żenie] niewyraźny, niejasny

II przysł [wyrażać się, przypominać sobie]
niewyraźnie

undicht /’UndICt/ przym [dach, instalacja]
nieszczelny

undifferenziert /’UndIf@rEntsi$Æ#t/ przym
książk., pejor. [krytyka, dyskusja] ogólny;
[oferta] niezróżnicowany

Unding /’UndI˛/ n (-[e]s, -e) nonsens m,
absurd m; es ist ein ~, dass ... to nonsens,
żeby...; es ist ein ~, so etwas zu behaup-
ten to absurd, aby coś takiego twierdzić

undiplomatisch /’Undiploma$tIS/
I przym st [osoba, zachowanie] niedyplo-
matyczny

II przysł [postępować, zareagować] niedy-
plomatycznie

undiszipliniert /’UndIstsiplini$Æ#t/ I przym
st [klasa, pracownik] niezdyscyplinowany

II przysł sich ~ verhalten wykazywać
brak dyscypliny

undogmatisch /’UndOgma$tIS/ I przym
[polityk, postawa] niedogmatyczny

II przysł [traktować, myśleć] niedogma-
tycznie

unduldsam /’UndUltza$m/ I przym st
[człowiek, pogląd] nietolerancyjny; sich ~
zeigen wykazać brak tolerancji

II przysł [zachować się, traktować] nietole-
rancyjnie

undurchdringlich /UndUrC’drI˛lIC, ’Un-
dUrCdrI˛lIC/ przym (nieprzejrzysty) [gęst-
wina, noc] nieprzenikniony książk., nie-
przebyty książk. (tajemniczy) [człowiek, mi-
na] nieprzenikniony książk.

undurchführbar /UndUrC’fy$Æ#ba$Æ#, ’Un-
dUrCfy$Æ#ba$Æ#/ przym [plan, zamiary] nie-
wykonalny; in der Praxis ist diese For-
derung ~ w praktyce tego żądania nie
da się spełnić

undurchlässig /’UndUrClEsIC/ przym [na-
czynie, rura] szczelny, nieprzepuszczal-
ny; die Grenzen ~ machen uszczelnić
granice

undurchschaubar /UndUrC’Sa�uba$Æ#, ’Un-
dUrCSa�uba$Æ#/ przym st (niezrozumiały)
[plany, powiązania] nieprzejrzysty, nie do
przejrzenia; die seltsamen Spielregeln
blieben für mich ~ te dziwne reguły gry
pozostały dla mnie nieprzeniknione; das

Steuersystem ist kompliziert und ~ sys-
tem podatkowy jest skomplikowany i nie-
przejrzysty (niedający się poznać) [osoba,
charakter] nieprzenikniony

undurchsichtig /’UndUrCzICtIC/ przym st
(nieprzepuszczający światła) [materiał, szkło]

nieprzezroczysty, nieprzejrzysty (podej-

rzany) [sprawy, interesy] nieprzejrzysty, nie-
jasny

uneben /’Un�e$bm. / przym [teren, droga]
nierówny, wyboisty

Unebenheit /’Un�e$bm. ha�it/ ż (-, -en) nie-
równość ż; über ~en stolpern potykać się
na nierównościach

unecht /’Un�ECt/ przym (fałszywy) [futro,
złoto] sztuczny, nieprawdziwy (pozorny)
[przyjaźń, radość] nieszczery, udawany

Mat. [ułamek] niewłaściwy Chem. [kolo-
ry] nietrwały

unedel /’Un�e$dl./ przym książk. (podły)
[osoba, uczynek] nieszlachetny; niegodziwy
książk. Chem. [kamień] pospolity; [metal]
nieszlachetny

unehelich /’Un�e$@lIC/ przym [dziecko]
nieślubny

Unehre /’Un�e$r@/ ż (-, tylko lp) książk. znie-
waga ż; ujma ż książk.; jmdm ~ machen
przynieść komuś ujmę

unehrenhaft /’Un�e$r@nhaft/ książk.

I przym [zamiary, zachowanie] niehonoro-
wy, niegodny

II przysł [postąpić, zachować się] niehono-
rowo, niegodnie; jmdn ~ entlassen zwol-
nić kogoś dyscyplinarnie

unehrlich /’Un�e$Æ#lIC/ I przym st [sprze-
dawca, zamiary] nieuczciwy; [dyskusja]
nieszczery; sich auf ~e Weise berei-
chern wzbogacić się w nieuczciwy sposób;
ein ~es Spiel spielen prowadzić nie-
uczciwą grę

II przysł [przywłaszczyć, postępować] nie-
uczciwie, nieszczerze

Unehrlichkeit /’Un�e$Æ#lICka�it/ ż (-, tyl-
ko lp) (kłamliwość) nieszczerość ż; (niepra-

wość) nieuczciwość ż
uneigennützig /’Un�a�ig .̨nYtsIC/

I przym st [przyjaciel, miłość] bezintere-
sowny

II przysł [pomagać] bezinteresownie
Uneigennützigkeit /’Un�a�ig .̨nYtsICka�it/

ż (-, tylko lp) bezinteresowność ż
uneingeschränkt /’Un�a�ing@SrE˛kt/

I przym [użytkowanie, wolność] nieograni-
czony; ~e Macht ż nieograniczona a. nie-
podzielna władza; ~er Zugriff m nieogra-
niczony dostęp

II przysł [korzystać] nieograniczenie; [rzą-
dzić] nieograniczenie, niepodzielnie

uneinheitlich /’Un�a�inha�itlIC/ I przym
st [tendencje, wyniki] niejednolity; ~es
Rechtssystem n niejednolity system
prawny

II przysł [rozwijać się, złożony] niejednoli-
cie

uneinholbar /Un�a�in’ho$lba$Æ#, ’Un�a�in-
ho$lba$Æ#/ I przym [różnica] nie do nadro-

bienia, niedający się nadrobić; einen
~en Vorteil gegenüber jmdm haben
mieć nad kimś niekwestionowaną prze-
wagę

II przysł die gegnerische Mannschaft
zog schließlich ~ davon przeciwna dru-
żyna zdobyła w końcu przewagę nie do
nadrobienia

uneinig /’Un�a�inIC/ przym [politycy, strony]
niezgodny; ~e Bevölkerung ż poróżnio-
na ludność; (sich + D) in etw + D ~ sein
nie zgadzać się z sobą w czymś; die Ex-
perten sind sich + D über die weitere
Entwicklung ~ eksperci nie są zgodni co
do dalszego rozwoju sytuacji; wir sind
uns in dieser Frage ~ nie jesteśmy zgod-
ni/zgodne w tej kwestii, nie zgadzamy się
w tej kwestii

Uneinigkeit /’Un�a�inICka�it/ ż (-, -en) nie-
zgoda ż, nieporozumienie n; es besteht ~
über die Zahl der Ausschussmitglieder
panuje brak jednomyślności co do liczby
członków komisji

uneinnehmbar /Un�a�in’ne$mba$Æ#, ’Un-
�a�inne$mba$Æ#/ przym [twierdza, zamek]
niezdobyty, nie do zdobycia; die Stadt
galt als ~ miasto uważane było za nie-
możliwe do zdobycia

uneins /’Un�a�ins/ przym ndm mit jmdm
~ sein nie zgadzać się z kimś; mit
sich + D selbst ~ sein być niezdecydo-
wanym

uneinsichtig /’Un�a�inzICtIC/ I przym
[rodzice, nauczyciel] niewyrozumiały

II przysł [zareagować] bez wyrozumiałości
a. zrozumienia

unempfänglich /’Un�EmpfE˛lIC/ przym
niepodatny, nieczuły (für etw + A na
coś); er ist für Werbung ~ on jest nie-
podatny na reklamę

unempfindlich /’Un�EmpfIntlIC/ przym st
(obojętny) niewrażliwy, nieczuły; er ist ~

gegen alle meine Vorwürfe jest niewrażli-
wy na wszystkie moje zarzuty (niepodatny)
niewrażliwy, odporny; ~ gegen Stress od-
porny na stres; ~ gegen Viren odporny a.

niepodatny na działanie wirusów (wytrzy-

mały) [rośliny] odporny; ~e Oberfläche ż
wytrzymała powierzchnia; ~ gegen
Feuchtigkeit odporny na wilgoć a. działa-
nie wilgoci

unendlich /Un’�EntlIC/ I przym (nie-

ograniczony) [wszechświat] nieskończony;
bezkresny książk.; ~e Leere ż bezdenna
pustka; ~e Weite ż bezkresna prze-
strzeń (bardzo silny) [miłość] bezgranicz-
ny Mat. [ciąg, zbiór] nieskończony; die
Funktion strebt gegen Unendliches
funkcja dąży do nieskończoności

II przysł [wielki] nieskończenie; ~ lange
Zeit ż niezmiernie długi czas; es gibt ~
viele Lösungen jest nieskończenie wiele
rozwiązań; er war ~ traurig był niezmier-
nie a. ogromnie smutny; sie war ihrem
Arzt ~ dankbar była ogromnie wdzięcz-
na swojemu lekarzowi

undenkbar 989 unendlich
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n bis ins Unendliche [rosnąć, rozmnażać
się] w nieskończoność; diese Straße
scheint bis ins Unendliche zu führen ta
ulica wydaje się nie mieć końca

Unendlichkeit /Un’EntlICka�it/ ż (-, tyl-
ko lp) (nieba, oceanu) nieskończoność ż;
bezkres m książk. książk. (trwanie bez początku

i końca) wieczność ż
unentbehrlich /’Un�Entbe$Æ#lIC, Un�Ent-
’be$Æ#lIC/ przym st [element, środek] niezbęd-
ny, nieodzowny (für etw + A do czegoś);
~er Begleiter m niezastąpiony towarzysz;
etw + A für ~ halten uważać coś za nie-
odzowne a. niezastąpione; jmdn für ~
halten uważać kogoś za niezastąpionego;
Mineralstoffe sind ~ für den menschli-
chen Organismus substancje mineralne
są nieodzowne dla ludzkiego organizmu
n sich ~ machen [osoba] stać się nieza-
stąpionym

unentdeckt /’Un�EntdEkt/ przym [kraina,
planeta] nieodkryty; ~es Genie n nieod-
kryty geniusz

unentgeltlich /’Un�EntgEltlIC, Un�Ent-
’gEltlIC/ I przym [przewóz, dostawa] bez-
płatny, darmowy; ~e Rechtspflege ż dar-
mowa opieka prawna; ~es Praktikum n
bezpłatna praktyka (zawodowa)

II przysł [korzystać, wypożyczać] bezpłat-
nie, za darmo; etw + A ~ zur Verfügung
stellen oddać coś bezpłatnie do dyspozy-
cji; ~ arbeiten pracować bez wynagro-
dzenia

unentrinnbar /Un�Ent’rInba$Æ#, ’Un�Ent-
rInba$Æ#/ przym książk. [los] nieunikniony,
nieuchronny

Unentschieden /’Un�EntSi$dn./ n (-s, -)
remis m; torloses ~ bezbramkowy remis;
mit einem ~ enden zakończyć się remi-
sem; ein ~ erreichen uzyskać remis

unentschieden /’Un�EntSi$dn./ I przym
(nierozwiązany) [spór, kwestia] nieroz-

strzygnięty Sport [mecz] nierozstrzygnię-
ty, remisowy (nieumiejący się zdecydować)
[osoba] niezdecydowany

II przysł [zakończyć się] bez rozstrzygnię-
cia; das Spiel ist ~ ausgegangen mecz
nie został rozstrzygnięty

unentschlossen /’Un�EntSlOsn./ I przym
st [mina, osoba] niezdecydowany; sie war
noch ~ była jeszcze niezdecydowana, je-
szcze nie podjęła decyzji

II przysł ~ wirken sprawiać wrażenie
niezdecydowanego

Unentschlossenheit /’Un�EntSlOsn.ha�it/
ż (-, tylko lp) niezdecydowanie n, brak m
zdecydowania

unentschuldbar /Un�Ent’SUltba$Æ#, ’Un-
�EntSUltba$Æ#/ przym [zachowanie, atak] nie-
wybaczalny, nie do usprawiedliwienia

unentschuldigt /’Un�EntSUldICt/ I przym
[nieobecność] nieusprawiedliwiony

II przysł [opuścić] bez usprawiedliwienia;
gestern fehlte er wieder ~ wczoraj znów
był nieobecny bez usprawiedliwienia

unentwegt /Un�Ent’ve$kt, ’Un�Entve$kt/
I przym [fan, bojownik] wytrwały, nie-
zmordowany; [próby, starania] uporczy-
wy, nieustanny; [poszukiwania] nieprze-
rwany; ein paar Unentwegte sind aber
weitergefahren kilku najbardziej wy-
trwałych a. niestrudzonych pojechało
jednak dalej

II przysł [mówić, poszukiwać] niestrudze-
nie, niezmordowanie; der Hund zieht ~
an der Leine pies uporczywie ciągnie za
smycz

unentwirrbar /Un�Ent’vIrba$Æ#, ’Un�Ent-
vIrba$Æ#/ I przym st [kłębek] nie do rozplą-
tania; ~es Geflecht n aus Macht und
Geld przen. nierozłączne powiązania świa-
ta władzy i pieniądza

II przysł [zaplątany] nie do rozwiązania;
alle drei Aspekte dieses Problems sind
~ miteinander verbunden wszystkie
trzy aspekty tego problemu są ze sobą
ściśle związane

unerachtet /Un�EÆ#’�axt@t, ’Un�EÆ#�axt@t/
przyim + G przest. nie bacząc na książk.; ~
des weiten Weges nie bacząc na daleką
drogę; ~ einiger Fehler a. einiger Feh-
ler ~ ist es eine gute Arbeit abstrahu-
jąc od kilku błędów, to dobra praca

unerbittlich /Un�EÆ#’bItlIC, ’Un�EÆ#bItlIC/

I przym st [krytyk, wróg] bezwzględny, za-
żarty; [przeciwnik] nieustępliwy, zawzięty;
[walka] zawzięty, zażarty; [los] nieubłaga-
ny; er war ihr gegenüber ~ był wobec
niej nieubłagany

II przysł [prześladować] zawzięcie, zażar-
cie; [interweniować, zwalczać] bezlitośnie,
zdecydowanie; die Uhr tickt ~ zegar tyka
nieubłaganie

unerfahren /’Un�EÆ#fa$r@n/ przym st [użyt-
kownik, żołnierz] niedoświadczony; ~e
Fahrer lm niedoświadczeni a. niewprawni
kierowcy

Unerfahrenheit /’Un�EÆ#fa$r@nha�it/ ż
(-, tylko lp) niedoświadczenie n, brak m
doświadczenia

unerfindlich /’Un�EÆ#fIntlIC, Un�EÆ#’fInt-
lIC/ przym książk. [powód] niewytłumaczal-
ny, niepojęty; warum er seine Tagebü-
cher nicht veröffentlichen ließ, bleibt
~ pozostaje zagadką, dlaczego nie pozwo-
lił opublikować swoich pamiętników

unerforscht /’Un�EÆ#fOrSt/ przym [planeta,
obszary] niezbadany; [tajemnica] niezgłę-
biony; im ~en Dschungel w niezbadanej
dżungli; die Risiken sind noch ~ różne
możliwości ryzyka są jeszcze nieznane

unerfreulich /’Un�EÆ#frO�ylIC/ I przym st
[doświadczenie, wiadomość] niemiły, przy-
kry; [niespodzianka] nieprzyjemny; ~e
Entwicklung ż niepomyślny rozwój wy-
padków

II przysł [zakończyć się] w niemiły sposób,
nieprzyjemnie

unerfüllbar /Un�EÆ#’fYlba$Æ#, ’Un�EÆ#fYl-
ba$Æ#/ przym [życzenia, oczekiwania] nie do
spełnienia; [cel] niewykonalny, nie do

zrealizowania; [marzenie] nieziszczalny,
nieosiągalny; ~e Liebe ż niespełniona
miłość

unerfüllt /’Un�EÆ#fYlt/ przym [nadzieje, ży-
czenie] niespełniony; ~er Traum m nie-
spełnione marzenie

unergiebig /’Un�EÆ#gi$bIC/ I przym [pra-
ca] niewydajny; [rozmowy] bezowocny;
[dyskusja] jałowy; ihre Bemühungen ha-
ben sich als ~ erwiesen jej/ich starania
okazały się bezowocne

II przysł [przebiegać] bezowocnie, niepro-
duktywnie

unergründlich /Un�EÆ#’grYntlIC, ’Un�EÆ#-
grYntlIC/ przym (niewyjaśniony) [tajemni-
ca] niezgłębiony, nieodgadniony; [bogac-
two] niepojęty; [uśmiech] zagadkowy; aus
~en Gründen z zagadkowych a. nieod-
gadnionych powodów (bardzo głęboki) ~e
Tiefen lm bezdenne głębiny

unerheblich /’Un�EÆ#he$plIC/ I przym
[koszty] nieznaczny, nieistotny; [szkody]
drobny, błahy; in nicht ~em Maße
w znacznej mierze

II przysł [utrudniony] nieznacznie
unerhört /’Un�EÆ#’h($Æ#t/ I przym (nad-

zwyczajny) [bogactwo] niesłychany, niezwyk-
ły; [historia] niesłychany, niesamowity

pejor. (budzący oburzenie) [afera, skandal]
niesłychany, oburzający; das ist ~! to
niesłychane a. oburzające! książk. (wyróż-

niający się) [wydarzenie] niebywały książk.

II przysł (nadzwyczajnie) [ważny, sprytny]
niesłychanie, niezwykle pejor. (budząc

oburzenie) [zachowywać się] w oburzający a.

skandaliczny sposób
unerkannt /’Un�EÆ#kant/ I przym [choro-

ba] nierozpoznany; die genaue Todesur-
sache bleibt ~ dokładna przyczyna
śmierci pozostaje nieznana

II przysł ~ im Internet surfen anonimo-
wo surfować po internecie; er ist ~ zu-
rückgekehrt, um Rache zu nehmen po-
wrócił incognito, żeby się zemścić

unerklärlich /Un�EÆ#’klE$Æ#lIC, ’Un�EÆ#klE$Æ#-
lIC/ I przym st [zjawisko] niewytłumaczal-
ny, niezbadany; [zachowanie, błąd] nie-
wytłumaczalny, niezrozumiały; auf ~e
Weise w niewytłumaczalny a. niepojęty
sposób; es bleibt ~, warum die Firma da-
rauf verzichtet hat pozostaje zagadką, dla-
czego firma z tego zrezygnowała

II przysł mein PC ist ~ langsam mój
komputer – nie wiadomo czemu – wolno
działa

unerlässlich /Un�EÆ#’lEslIC, ’Un�EÆ#lEslIC/
przym st [warunek] niezbędny, koniecz-
ny; [składnik] nieodzowny, niezastąpiony;
etw + A für ~ halten uznać coś za ko-
niecznie potrzebne; die Bewegung ist ~
für einen starken Knochenaufbau ruch
jest niezbędny dla silnej budowy kości

unerlaubt /’Un�EÆ#la�upt/ I przym [czyn,
użytkowanie] niedozwolony; [kopiowanie]
zabronione; ~er Waffenbesitz m niele-
galne posiadanie broni; ~es Entfernen n
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vom Unfallort niedozwolone oddalenie
się z miejsca wypadku; ein Auto mit ~er
Geschwindigkeit fahren prowadzić sa-
mochód z niedozwoloną prędkością

II przysł [użytkować] bez zezwolenia, bez-
prawnie; [kopiować] nielegalnie; dem
Dienst ~ fernbleiben opuścić służbę bez
zezwolenia

unerledigt /’Un�EÆ#le$dICt/ przym [kore-
spondencja, sprawy] niezałatwiony, zaległy

unermesslich /Un�EÆ#’mEslIC, ’Un�EÆ#mEs-
lIC/ książk. I przym (bardzo duży) [prze-
strzeń] niezmierzony; ~e Kraft ż ogromna
siła; ~e Weite ż niezmierzona a. ogromna
odległość; ~er Reichtum m niezmierne a.

ogromne bogactwo (bardzo intensywny)
[cierpienie, miłość] niezmierny, ogromny

II przysł [bogaty, wielki] niezmiernie
n ins Unermessliche [wzrastać, rozmna-
żać się] ponad wszelką miarę; Stromprei-
se steigen ins Unermessliche ceny prą-
du wzrastają horrendalnie

unermüdlich /Un�EÆ#’my$tlIC, ’Un�EÆ#-
my$tlIC/ I przym [praca, bojownik] nie-
strudzony, wytrwały; mit ~em Engage-
ment z niegasnącym zaangażowaniem;
sie ist ~ ona jest niezmordowana

II przysł [pracować, pomagać] niestrudze-
nie, wytrwale

unerotisch /’Un�ero$tIS/ I przym st [oso-
ba, ubiór] aseksualny, niepociągający sek-
sualnie; die Körperbehaarung bei
Frauen ist ~ owłosienie ciała u kobiet
jest aseksualne

II przysł [wyglądać] aseksualnie
unerreichbar /Un�EÆ#’ra�iCba$Æ#, ’Un�EÆ#-
ra�iCba$Æ#/ I przym st (bez dojścia, dostępu)
[miejsce] niedostępny, poza zasięgiem; die
Hausapotheke befindet sich in ~er Hö-
he für Kinder apteczka domowa znajduje
się wysoko poza zasięgiem dzieci (niedo-

stępny, nieobecny) [osoba] nieosiągalny; der
Chef ist im Moment ~ z szefem nie
można się w tej chwili skontaktować; szef
jest w tej chwili nieuchwytny pot. przen.

(niemożliwy do osiągnięcia) [cel, miłość] nieosią-
galny; ~es Ideal n niedościgniony ideał

II przysł [daleki] nieosiągalnie, niedostęp-
nie; etw + A für Kinder ~ aufbewahren
przechowywać coś w miejscu niedostęp-
nym dla dzieci; ~ liegen leżeć w miejscu
niedostępnym; ~ erscheinendes Ziel n
przen. cel, który wydaje się być nieosią-
galny

unerreicht /Un�EÆ#’ra�iCt, ’Un�EÆ#ra�iCt/
przym [rekord] nie do pobicia; [osoba] nie-

zrównany; dieser Sportler bleibt seit
vielen Jahren ~ ten sportowiec od wielu
lat nie ma sobie równych

unersättlich /Un�EÆ#’zEtlIC, ’Un�EÆ#zEtlIC/
przym st [głód, żądza] nienasycony; ein
~er Wissensdurst m nienasycony głód
wiedzy

unerschlossen /’Un�EÆ#SlOsn./ przym [ob-
szar] niezagospodarowany, niewykorzys-
tany; [zasoby] niewykorzystany; das Land

ist touristisch ~ w (tym) kraju brak in-
frastruktury turystycznej

unerschöpflich /Un�EÆ#’SoepflIC, ’Un�EÆ#-
SoepflIC/ przym [źródło, temat] niewyczer-
pany; [zasoby] nieprzebrany; ~er Ein-
fallsreichtum m niewyczerpane bogactwo
pomysłów

unerschrocken /’Un�EÆ#SrOk
.̨
/ I przym st

[bohater, rycerz] nieustraszony; nieulękły
książk.; ~es Auftreten n odważna postawa

II przysł [wystąpić] nieustraszenie, od-
ważnie; für jmdn/etw + A ~ eintreten
śmiało wstawić się za kimś/czymś

unerschütterlich /Un�EÆ#’SYtÆlIC, ’Un�EÆ#-
SYtÆlIC/ I przym [wiara, zaufanie] nie-
złomny książk.; [miłość] niezachwiany;
[spokój] niezmącony, niewzruszony; ~er
Optimist m niepoprawny optymista

II przysł [wierny, trwać] niewzruszenie,
niezachwianie; [wierzyć] niezłomnie książk.

unerschwinglich /Un�EÆ#’SvI˛lIC, ’Un�EÆ#-
SvI˛lIC/ I przym [ceny] zbyt wygórowa-
ny; ein solches Haus ist für uns ~ nie
stać nas na ten dom; ten dom nie jest na
naszą kieszeń przen.

II przysł [drogi] niezmiernie

unersetzlich /Un�EÆ#’zEtslIC, ’Un�EÆ#zEts-
lIC/ przym [pomocnik, doradca] niezastąpio-
ny; [składnik] niezastąpiony, niezbędny;
[strata] niepowetowany; eine ~e Rolle
spielen odgrywać niezastąpioną rolę;
kein Mensch ist ~ nie ma ludzi niezastą-
pionych

unersprießlich /Un�EÆ#’Spri$slIC, ’Un�EÆ#-
Spri$slIC/ przym st książk. [interes, wymiana]
nieopłacalny; [dyskusja, rozmowa] jałowy;
[starania] daremny; [okoliczności] nieko-
rzystny

unerträglich /Un�EÆ#’trE$klIC, ’Un�EÆ#trE$k-
lIC/ I przym st [nuda, cisza] nieznośny;
[hałas] dokuczliwy; ~e Schmerzen lm
bóle nie do zniesienia a. wytrzymania; er
ist ~ on jest nie do zniesienia

II przysł [nudny, powolny] nieznośnie, nie
do wytrzymania; gestern war es ~ heiß
wczoraj było nieznośnie gorąco

unerwähnt /’Un�EÆ#vE$nt/ przym [temat,
tytuł] niewspomniany, pominięty; dass
sie selbst nicht kommen will, ließ sie ~
nie wspomniała, że sama nie chce przyjść;
es soll nicht ~ bleiben nie powinno się
tego przemilczeć, nie należy pomijać tego
milczeniem

unerwartet /’Un�EÆ#vart@t, Un�EÆ#’var-
t@t/ I przym [gość, wydarzenie] nieoczeki-
wany, niespodziewany; [wynik, zwrot] nie-
spodziewany, zaskakujący; [śmierć] nagły;
~es Ende n niespodziewane zakończe-
nie; ~es Verhalten n zaskakujące zacho-
wanie

II przysł [pojawić się, przybyć] nieoczeki-
wanie, niespodziewanie; [zmarły] nagle

unerwidert /’Un�EÆ#vi$dÆt/ przym [miłość,
uczucia] nieodwzajemniony, bez wzajem-
ności

unerwünscht /’Un�EÆ#vYnSt/ I przym
[reklama, treści] niepożądany; [materiały]
zbyteczny, zbędny; ~e Arzneimittelwir-
kung ż niepożądane a. uboczne skutki
działania leku

II przysł [zjawić się] bez potrzeby, nie
w porę

unerzogen /’Un�EÆ#tso$g
.̨
/ przym [dziecko]

niewychowany, źle wychowany

unfähig /’UnfE$IC/ przym st pejor. [współ-
pracownik] nieudolny pejor., nieporadny
pejor.; ~er Lehrer m nauczyciel źle wyko-
nujący swój zawód; zu etw + D ~ sein
być niezdolnym do czegoś, nie być
w stanie czegoś zrobić

Unfähigkeit /’UnfE$ICka�it/ ż (-, tylko lp)
niezdolność ż, nieumiejętność ż; ~ der
Regierung nieudolność rządu; die ~
zum Lügen niezdolność do kłamstwa; ~
zum selbstständigen Denken niezdol-
ność do samodzielnego myślenia

unfair /’UnfE$Æ#/ I przym st [współzawod-
nictwo, zachowanie] nieuczciwy; jmdm ge-
genüber ~ sein być nie fair wobec a.

w stosunku do kogoś

II przysł [grać] nieuczciwie

Unfall /’Unfal/ m (-[e]s, ‚e) wypadek m;
tödlicher/tragischer ~ śmiertelny/tra-
giczny wypadek; im Falle eines ~s
w razie wypadku; in der Folge des ~s
w następstwie wypadku; einen ~ verur-
sachen/überleben spowodować/przeżyć
wypadek; an der Straßenkreuzung ist es
zu einem ~ gekommen na skrzyżowaniu
doszło do wypadku; bei dem ~ sind zwei
Personen ums Leben gekommen w wy-
niku wypadku zginęły dwie osoby; ein
junger Mann wurde bei dem ~ tödlich
verletzt w wypadku został śmiertelnie
ranny młody mężczyzna

Unfallarzt /’Unfal�artst/ m (-es, ‚e), Un-
fallärztin /’Unfal�ErtstIn/ ż (-, -nen) le-
karz m wezwany do wypadku, lekarka ż
wezwana do wypadku

Unfallflucht /’UnfalflUxt/ ż (-, -en)
? Fahrerflucht

Unfallfolgen /’UnfalfOlg .̨/ tylko lm na-
stępstwa lm wypadku; der Mann ist im
Krankenhaus an den ~ gestorben męż-
czyzna zmarł w szpitalu w następstwie
wypadku

unfallfrei /’Unfalfra�i/ I przym [jazda,
praca] bezwypadkowy; ~e Zeit ż czas bez
wypadków

II przysł [jeździć] bezwypadkowo

Unfallgefahr /’Unfalg@fa$Æ#/ ż (-, -en) ry-
zyko n wypadku; die ~ verringern
zmniejszyć niebezpieczeństwo wypadku

Unfallopfer /’Unfal�OpfÆ/ n (-s, -) ofiara ż
wypadku; alle ~ wurden ins Kranken-
haus gebracht wszystkie ofiary wypadku
zostały przewiezione do szpitala

Unfallrente /’UnfalrEnt@/ ż (-, -n) renta ż
powypadkowa
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