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Zdania z poprzedniej lekcji: 
1. Ich trinie viel Wasser. 
2. Wir essen Brötchen mit Käse. 
3. Er fährt sehr schnell. 
4. Ich lese ein Buch. 
5. Ich bin Krankenschwester. 
6. Sie sprechen zu schnell. 
7. Ich habe das Rezept. 
8. Wann können Sie zum Arzt gehen? 
9. Mögen Sie bügeln? 
10. Das ist neu. 
 
Lekcja 4. 
Czasowniki rozdzielnie złóżone. 
 

 
Zdanie z czasownikiem rozdzielnie złożonym wygląda następująco: 
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Ich lese dir das Buch vor. – Przeczytam ci tę książkę na głos. 
Er macht das Fenster zu. – On zamyka okno. 
Kommen Sie gleich zurück? – Czy wróci Pani zaraz? 
 

>> Przedrostek znajduje się zawsze na końcu zdania!!!<< 
!Uwaga 
Jeśli w zdaniu pojawia się czasownik modalny (können, wollen, mögen, müssen, dürfen, sollen), to drugi 
czasownik, bez względu na to, czy to jest czasownik rozdzielnie złożony, czy nie, to i tak stoi on na końcu 
zdania w bezokoliczniku!! Np.: 
 
Ich muss das Fenster zumachen. 
 
A teraz przetłumacz sama, najpierw z języka niemieckiego na polski, a potem z polskiego na język 
niemiecki! 
 
1.  Der Bus kommt um 7 Uhr  an. 
2.  Ich sehe am Abend lange fern. 
3.  Ich muss das auspacken. 
4.  Er kommt bestimmt  zurück. (bestimmt- na pewno) 
5.  Holen Sie mich ab? 
 
6. Muszę już wstać. 
7. Oglądam telewizję 
8. Muszę to zaraz rozpakować. 
9. Mogę otworzyć okno? (aufmachen- otwierać) 
10. Wyruszam w drogę! Do widzenia! 
 
 
A teraz czas na naukę słówek oraz krótkich zwrotów z życia codziennego. Najlepiej ucz się słówek kolejno 
działami, nie wszystkiego na raz! Powodzenia! 
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Przetłumacz zdania na język niemiecki: 

1.  Gdzie jest miotła i ścierka? 

2.  Jestem zmęczona. Idę do domu. 

3.  Co je Pani na śniadanie? 

4.  Mój dom jest bardzo duży. 

5. Muszę kupić jeszcze konserwę rybną i mięsną.  


