
Zwroty idiomatyczne

Alle Wege führen ....................................... (Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu.) 

Aller Anfang ........................................... - Początki są zawsze trudne.

Aller guten Dinge ............................................... (Do trzech razy sztuka.) 

..........................hat seine Zeit. (Wszystko w swoim czasie.) 

............................................................. rostet nicht. (Stara miłość nie rdzewieje.) 

....................................................., Zahn um Zahn. (Oko za oko, ząb za ząb.) 

......................................................, aus dem Sinn. (Co z oczu, to i z serca.) 

............................................ als nichts. (Lepiej coś niż nic. / Lepszy rydz niż nic.) 

Besser spät ......................................... (Lepiej późno niż wcale.) 

.................................... will klüger sein als die Henne. (Jajko chce być mądrzejsze od kury). 

......................................... krönt das Werk. (Koniec wieńczy dzieło.) 

Dem Glücklichen schlägt ............................................. (Szczęśliwi czasu nie liczą.) 

......................................... nicht weit vom Stamm. (Niedaleko pada jabłko od jabłoni.) 

Der Appetit kommt .......................................... (Apetyt przychodzi w miarę jedzenia.) 

............................................. ist der schwerste. (Najtrudniejszy jest pierwszy krok.) 

Die Ausnahme bestätigt .............................................l. (Wyjątek potwierdza regułę.) 

Die Furcht hat ......................................... (Strach ma wielkie oczy.) 

Die Wände haben ..................................... (Ściany mają uszy.) 

.............................................. mit Weile. (Spiesz się powoli.) 

Eine Schwalbe macht noch ........................................ (Jedna jaskółka wiosny nie czyni.) 

....................................., alles gut. (Wszystko dobre, co się dobrze kończy.) 

Es ist nicht .............................., was glänzt. (Nie wszystko złoto, co się świeci.) 

.................................... erkennt man in der Not. (Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie.) 

..................................ziehen sich an. (Przeciwieństwa lubią się przyciągać.) 

.................................. regiert die Welt. (Pieniądz rządzi światem.) 

................................, die bellen, beißen nicht. (Krowa, która dużo ryczy, daje mało mleka. = dosł. Psy, które 

szczekają, nie gryzą.) 

.................................machen Leute. (Nie szata czyni człowieka, lecz człowiek szatę.) 

..................................ist gesund. (Śmiech to zdrowie.) 

.............................macht blind. - Miłość czyni ślepym.

Lügen haben .................................. - Kłamstwo ma krótkie nogi.

...........................muss sein. (Porządek musi być.) 

...........................ist Silber, Schweigen ist ..................................... (Mowa jest srebrem, a milczenie złotem.) 

.................................macht den Meister. (Ćwiczenie czyni mistrza.) 

.........................................., das neckt sich. (Kto się lubi, ten się czubi.) 

................................................., muss auch B sagen. (Jak się powie A, to trzeba też powiedzieć B.) 

...........................................ist Macht.- Wiedza to potęga.

...........................................ist Geld. (Czas to pieniądz.) 


