
Rektion der Verben – erste Etappe  

 

1. zweifeln an (Dat) – wątpić w  

2. denken an (Akk) – myśleć o  

3. fehlen an (Dat) – brakować czegoś 

4. arbeiten an (Dat) – pracować nad 

5. sich erinnern an (Akk) – przypomnieć sobie coś/kogoś 

6. erkennen an (Dat) – rozpoznać po  

7. erkranken an (Dat) – zachorować na 

8. glauben an (Akk) – wierzyć w 

9. grenzen an (Akk) – graniczyć z 

10. leiden an (Dat) – cierpieć na 

11. sich gewöhnen an (Akk) – przyzwyczaić się do  

12. schreiben an (Akk) – pisać do  

13. sterben an (Dat) – umrzeć na 

14. teilnehmen an (Dat) – brać udział w 

15. achten auf (Akk) – uważać na 

16. aufpassen auf (Akk) – uważać na 

17. antworten auf (Akk) – odpowiadać na 

18. hoffen auf (Akk) – mieć nadzieję na 

19. sich freuen auf (Akk) – cieszyć się 

20. Eindruck machen auf (Akk) – robić wrażenie na 

21. sich verlassen auf (Akk) – polegać na kimś 

22. sich vorbereiten auf (Akk) – przygotowywać się do 

23. warten auf (Akk) – czekać na 

24. verzichten auf (Akk) – zrezygnować z 

25. bestehen aus (Dat) – składać się 

26. stammen aus (Dat) – wywodzić się z 

27. helfen bei (Dat) – pomagać w 

28. teilen durch (Akk) – dzielić przez 

29. danken für (Akk) – dziękować za 

30. sich entscheiden für (Akk) – zdecydować się na 

31. halten für (Akk) – uważać za 

32. sich interessieren für (Akk) – interesować się czymś 

33. kämpfen für (Akk) – walczyć o 

34. sorgen  für (Akk) – troszczyć się o 

35. sich versichern gegen (Akk) – ubezpieczyć się od 

36. sich wehren gegen (Akk) – bronić się przed  



37. geraten in (Akk) – popaść w 

38. sich irren in (Dat) – pomylić się w 

39. übersetzen in (Akk) – przetłumaczyć na 

40. sich verlieben in (Akk) – zakochać się w 

41. sich abfinden mit (Dat) – pogodzić się z 

42. anfangen/beginnen mit (Dat) – zaczynać coś  

43. aufhören mit (Dat) – skończyć z 

44. sich beschäftigen mit (Dat) – zajmować się czymś 

45. sich befassen mit (Dat) – zajmować się czymś 

46. rechnen mit (Dat) – liczyć się z czymś 

47. telefonieren mit (Dat) – rozmawiać przez telefon z  

48. zusammenstoßen mit (Dat) – zderzyć się z 

49. fragen nach (Dat) – pytać o 

50. duften nach (Dat) – pachnieć czymś 

51. sich erkundigen nach (Dat) – dowiadywać się o coś 

52. greifen nach (Dat) – sięgać po 

53. riechen nach (Dat) – pachnieć czymś 

54. rufen nach (Dat) – wołać kogoś 

55. schmecken nach (Dat) – mieć smak czegoś 

56. sich sehnen nach (Dat) – tęsknić za 

57. suchen nach (Dat) – szukać czegoś 

58. sich ärgern über (Akk) – złościć się z 

59. sich beklagen über (Akk) – uskarżać się na 

60. sich beschweren über (Akk) – uskarżać się na 

61. erzählen über (Akk) – opowiadać o 

62. diskutieren über (Akk) – dyskutować o 

63. sich wundern über (Akk) – dziwić się z  

64. schreiben über (Akk) – pisać o 

65. sprechen über (Akk) – rozmawiać o 

66. verfügen  über (Akk) – dysponować czymś 

67. lachen über (Akk) – śmiać się z 

68. sich freuen über (Akk) – cieszyć się z 

69. herrschen über (Akk) – panować nad 

70. bitten um (Akk) – prosić o 

71. es geht um (Akk) – chodzi o 

72. streiten um (Akk) – kłócić się o 

73. sich kümmern um (Akk) – martwić się o 

74. sich bemühen um (Akk) – starać się o 



75. verstehen unter (Dat) – rozumieć pod czymś 

76. abhängen von (Dat) – zależeć od 

77. erzählen von (Dat) – opowiadać o 

78. sich erholen von (Dat) – odpoczywać od 

79. hören von (Dat) – słyszeć o 

80. unterscheiden von (Dat) – odróżniać od 

81. träumen von (Dat) – marzyć o 

82. sprechen von (Dat) – rozmawiać o 

83. sich verabschieden von (Dat) – pożegnać się z 

84. überzeugen von (Dat) – przekonać o 

85. befreien von (Dat) – uwolnić od 

86. erfahren von (Dat) – dowiedzieć się o 

87. halten von (Dat) – sądzić o  

88. Angst haben vor (Dat) – bać się czegoś/kogoś 

89. sich fürchten vor (Dat) – bać się czegoś 

90. schützen vor (Dat) – chronić przed 

91. warnen vor (Dat) – ostrzegać przed 

92. zwingen zu (Dat) – zmuszać do 

93. einladen zu (Dat) – zapraszać na 

94. gehören zu (Dat) – należeć do 

95. gratulieren zu (Dat) – gratulować z okazji 

96. dienen zu (Dat) – służyć do 

97. führen zu (Dat) – prowadzić do 

98. übergehen zu (Dat) – przejść do 

99. beitragen zu (Dat) – przyczyniać się do 

100. berechtigen zu (Dat) – uprawniać do  


