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Odmiana czasowników w czasie teraźniejszym: 
Większość czasowników odmienia się według stałego schematu poprzez dodanie stałych końcówek 
koniugacyjnych do tematu czasownika (tzn. odrzucając uprzednio końcówkę bezokolicznika "-en"): 

  
trinken gehen kaufen 

  
pić iść kupić/ować 

ich -e trinke gehe kaufe 

du -st trinkst gehst kaufst 

er/sie/es -t trinkt geht kauft 

wir -en trinken gehen kaufen 

ihr -t trinkt geht kauft 

sie -en trinken gehen kaufen 
Czasowniki posiłkowe: haben, werden i sein 

 
haben- mieć sein-  być                                    werden- zostać 

ich  habe  bin werde 
 

du hast bist wirst 
 

er/sie/es  hat ist wird 
 

wir  haben sind werden 
 

Ihr habt seid werdet 
 

sie  
Sie  

haben sind werden 
 

 
Czasowniki modalne  
W 1. osobie l. poj. i 3. osobie l.poj. czasowniki modalne mają taką samą formę. 

 
können  wollen sollen mögen müssen  dürfen 

 
móc, 
potrafić 

chcieć 
powin- 
ność 

lubić musieć pozwolić 

ich  kann  will soll mag muss darf 

du kannst willst sollst magst musst darfst 

er/sie/es kann will soll mag muss darf 

wir können wollen sollen mögen müssen dürfen 

ihr könnt wollt sollt mögt müsst dürft 

sie können wollen sollen mögen müssen dürfen 
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Wyj ątki:  
1. Gdy temat czasownika jest zakończony na "-t" , "-d", "-tm", "chn", "-gn", wówczas dodajemy do niego 
samogłoskę "-e": 

 
arbeiten reden atmen zeichnen 

 

 
pracować 

prze- 
mawiać 

oddy- 
chać 

rysować 
 

ich arbeite rede atme zeichne 
 

du arbeitest redest atmest zeichnest 
 

er/sie/es arbeitet redet atmet zeichnet 
 

wir arbeiten reden atmen zeichnen 
 

ihr arbeitet redet atmet zeichnet  
 

sie 
Sie 

arbeiten reden atmen zeichnen 
 

2. Gdy w bezokoliczniku występuje końcówka "-eln" lub "-ern" wówczas w 1. osobie l. poj. opuszczamy "-e": 

 
sammeln rudern 

 
zbierać wiosłować 

ich sammle rudre 

du sammelst  ruderst 

er/sie/es sammelt  rudert 

wir sammeln  rudern 

ihr sammelt rudert 

sie 
Sie 

sammeln  rudern 

3. Gdy temat czasownika zakończony jest na spółgłoskę syczącą tzn. na "-s", "-z", "-tz" ,"-ss", "-ß","-x", 
wówczas 2. osoba l. poj. ma taką samą formę jak 3. osoba l. poj.: 

 
reisen heizen putzen messen heißen 

 
podróżować ogrzewać czyścić mierzyć nazywać się 

ich reise heize putze messe heiße 

du reist heizt putzt misst heißt 

er/sie/es reist heizt putzt misst heißt 

wir reisen heizen putzen messen heißen 

ihr reist heizt putzt messt heißt 

sie 
Sie 

reisen  heizen putzen messen heißen 

4. Samogłoska rdzenna "a" niektórych czasowników ulega przegłosowi, tzn. zmienia się na "ä". Dotyczy to 
wyłącznie 2. i 3. osoby l. poj. fahren-jechać, laufen- biec, halten- trzymać 
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fahren laufen halten 

ich fahre laufe halte wir fahren laufen halten 

du fährst läufst hältst ihr fahrt lauft haltet 

er/sie/es fährt läuft hält 
Sie/sie     fahren    laufe  
 

halten   

Do tej grupy czasowników należą m.in. 

 backen (piec) blasen (dmuchać) fangen (łapać) graben (kopać) laden (ładować) missfallen (odpaść) rachen (mścić się) raten 
(radzić) saufen (pić,żłopać) schlafen (spać)  schlagen (bić) tragen (nosić) wachsen (rosnąć) waschen (myć). 
 
5. Samogłoska rdzenna "e" ulega wymianie na "i" w 2. i 3. osobie l. poj.: 

 

 
Do tej grupy czasowników należą m.in. brechen (łamać), essen (jeść), geben (dawać), messen (mierzyć), treffen (spotykać), 
treten (wstępować), werben (reklamować), werfen (rzucać). 

 
6. Samogłoska rdzenna "e" ulega wymianie na "ie" w 2. i 3. osobie l. poj.: 

 

lesen- 
czytać 

sehen- 
widzieć 

ich  lese sehe 

du liest siehst 

er/sie/es liest sieht 

wir lesen sehen 

ihr lest seht 

sie Sie lesen sehen 
Do tej grupy czasowników należą m.in. empfehlen (polecać), geschehen (zdarzać się), stehlen (kraść). 
 
7. Czasownik "wissen" (wiedzieć) - 1. osoba l. poj. ma taką sama formę jak 3. osoba l. poj.: 

ich weiß           wir wisssen 

du weißt           ihr wisst 

er/sie/es weiß   Sie/sie wissen 

 

sprechen- 
mówić 

helfen- 
pomagać     

nehmen- 
brać 

ich spreche helfe nehme 

du sprichst hilfst nimmst 

er/sie/es spricht hilft nimmt 

wir sprechen helfen nehmen 

ihr sprecht helft nehmt 

sie 
Sie 

sprechen helfen nehmen 
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Zdanie oznajmujące w języku niemieckim, w czasie teraźniejszym wygląda następująco: 

Podmiot + Orzeczenie + Reszta zdania (kiedy?, gdzie?) 

Np.: Ich lese gerne Bücher. Chętnie czytam książki. 

Przy czasownikach modalnych, drugi czasownik znajduje się zawsze na końcu zdania i jest on w 
bezokoliczniku: 

Np.: Ich mag Bücher lesen. Lubię czytać książki. 

W języku niemieckim nie istnieje podmiot domyślny! Zawsze musimy użyć podmiotu w zdaniu. 

Np.:  Możemy iść na spacer. � kto? � my� Wir können spazierengehen. 

         Idę do kościoła. � kto? � ja � Ich gehe in die Kirche. 

Zdania pytające w języku niemieckim są tworzone poprzez inwersję, tj. podmiot z orzeczeniem zamieniają się 
miejscami w zdaniu. 

Orzeczenie + Podmiot + Reszta zdania (kiedy?, gdzie?) 

Hast du Zeit? Czy masz czas? 

Können Sie zu mir kommen? Czy może Pani do mnie przyjść? 

Jeśli w zdaniu występuje słówko pytające, to znajduje ono swoje miejsce na samym początku zdania. 

Np.:   

Wie- jak  

Wo- gdzie 

Wann- kiedy 

Warum, Wieso- dlaczego 

Wie lange- jak długo 
 

Np.:  Wie lange haben Sie heute Zeit?   Jak długo ma Pani czas dzisiaj? 

Po zapoznaniu się z odmianą czasowników w czasie teraźniejszym, proszę przetłumaczyć te zdania: 

1. Piję dużo wody.  

2. Jemy bułki z serem (mit-z) 



Korepetycje z języka niemieckiego     -  http://korepetycje-z-niemieckiego.pl/ 
Nauka języka niemieckiego na każdym poziomie zaawansowania 
 

3. On jedzie bardzo szybko. 

4. Czyatm książkę. 

5. Jestem pielęgniarką 

6. Pani mówi za szybko (zu – za). 

7. Mam receptę. 

8. Kiedy może pani iść do lekarza? (zum Arzt- do lekarza) 

9. Czy Pani lubi prasować? 

10. To jest nowe. 

Poprawnie przetłumaczone zdania pojawią się w następnej lekcji.  

 

 


