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Zdanie z poprzedniej lekcji.  

1. Autobus przyjeżdża o godzinie 7. 
2. Wieczorem długo oglądam telewizję. 
3. Muszę to rozpakować. 
4. On na pewno wróci. 
5. Czy Pan/Pani mnie odbierze? 

 
6. Ich muss schon aufstehen. 
7. Ich sehe fern. 
8. Ich muss das gleich auspacken. 
9. Darf ich das Fenster aufmachen? 
10. Ich fahre los! Auf Wiedersehen!  

 
1. Wo sind ein Besen und ein Lappen? 
2. Ich bin müde. Ich gehe nach Hause. 
3. Was essen Sie zum Frühstück? 
4. Mein Haus ist sehr groß. 
5. Ich muss noch Fisch- und Fleischdose kaufen. 

 

Lekcja 5.  

Zacznijmy od ćwiczenia sprawdzającego umiejętność odmiany czasownika przez osoby. 

W Niemczech najczęściej będziesz mówić w 1 os. l. poj. czyli ich-ja oraz w 3 os. l. mn. czyli Sie- 
Pan/Pani/Państwo, dlatego też skupimy się w większości ćwiczeń głównie na układaniu zdań w tychże osobach. 

1. Ich  …………………………………….…. nicht so gut Deutsch (mówić) 
2. Ich ………………………………….………… schnell (biec) 
3. Ich ……………………………………...... mich fest (trzymać) 
4. Ich  ……………………………….……… meiner Mutter (pomagać) 
5. Sie  ……………………………..……….. das (wiedzieć) 
6. Ich …………………………………..……..gerne Bücher (czytać) 
7. Sie …………………………………………. sehr tief(spać) 
8. Ich …………………………………………. die Koffer (nosić) 
9. Ich ……………………………………….…. mich (myć) 
10. Sie …………………………..…………….. sehr vorsichtig (jechać) 
11. Ich  ………………………………………….viel (pracować) 
12. Ich ………………………………………….. drei Kinder (mieć) 
13. Ich ……………………………………………. einkaufen (iść) 
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Słownictwo: Haus und Wohnung, Ausstattung 

 

książka- 

spać- 

ścielić łóżko-  

iść do łóżka- 

telewizor- 

pozostać w domu- 

dom- 

pokój- 

piwnica- 

wazon- 

korytarz- 

mieszkanie- 

balkon- 

ubikacja- 

kuchnia- 

stół- 

zegarek-                                                                                 schody-  

fotel-                                                                                      okno- 

otwierać okno-                                                                       jadalnia- 

 

Ułóż kilka zdań z podanymi słówkami (minimum 5.) Pamiętaj o szykach w zdaniach pytających i 
oznajmujących! 

Zdanie oznajmujące- Podmiot + Orzeczenie+ Reszta zdania 

                 Np.              Ich gehe nach Hause. 

Zdanie pytające-        Orzeczenie+ Podmiot+ Reszta zdania 

                 Np.            Haben Sie Kinder? 
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TRYB GRZECZNO ŚCIOWY  

 

Formę trybu rozkazującego otrzymujemy w następujący sposób: 

 
Orzeczenie + Podmiot (w naszym przypadku najczęściej podmiotem będzie PANI-SIE)+ Reszta zdania 
Gehen Sie nach Hause!- Niech Pani idzie do domu! 
 

du fragst- frag! (zapytaj!)           sie fragen – fragen Sie! (Niech Pan/Pani zapyta!) 

du gehst- geh! (idź!)                   sie gehen – gehen Sie! (Niech Pan/Pani idzie!) 
du sprichst- sprich! (mów!)        sie sprechen – sprechen Sie! (Niech Pan/Pani mówi!) 
du nimmst- nimm!  (weź!)          sie nehmen - …  
du hilfst- hilf!  (pomóż!)              sie helfen - … 

 
• Czasowniki posiłkowe sein, haben tworzą tryb rozkazujący odrębnie: 

 
Sei still! (Bądź cicho!)                                       Seien Sie still! (Niech Pan/Pani będzie cicho!) 
Hab keine Angst! (Nie bój się!)                          Haben Sie keine Angst! (Niech Pan/ Pani się nie boi!) 
 

• Czasowniki rozdzielnie złożone 
 
anrufen- dzwonić                                               aufstehen- wstawać 
ruf an! (zadzwoń!)                                              steh auf! (wstań!)      
rufen Sie an! (niech Pan/Pani zadzwoni!)          .…………………………! (niech Pan/Pani wstanie!) 
    
                                                         
spazierengehen –iść na spacer 
………………………………………………….! (Idź na spacer!) 
…………………………………………………………! (niech Pani/Pan pójdzie na spacer!) 
 

• Czasowniki zwrotne  
 

sich hinsetzen – usiąść        
setz dich hin! – (usiądź!)  
Setzen Sie sich hin! (niech Pan/Pani sobie usiądzie!) 
 
sich waschen- myć się  
…………………………………………..! (umyj się!) 

………………………………………….! (Niech Pani/Pan się umyje!) 

                      sich freuen- cieszyć się 
ich (ja) freue mich                  wir (my) freuen 
uns 
du (ty) freust dich                   ihr (wy)freut euch 
er/sie/es freut sich                 sie/Sie freuen sich 
(on/ona/ono)                          
(oni/Pan/Pani/Państwo) 
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Przetłumacz na język niemiecki! 

1. Niech Pani to napisze! 

2. Niech Pan na mnie poczeka! 

3. Niech Pani mi pomoże! 

4. Jedź wolniej! Niech Pan jedzie wolniej! 

5. Proszę, niech Pan tutaj przyjdzie! 

6. Proszę, niech Pani posprząta mieszkanie! 

7. Proszę, niech Pani mówi wolniej! 

8. Niech Pani już wstanie! 

9. Proszę, niech Pani zostanie w domu! 

10. Niech Pan już idzie do łóżka! 

 

 

 

 

 

 

zu Hause bleiben         schreiben          fahren                ins Bett gehen                 
helfen                    warten                          aufstehen                                                                                
sprechen                             kommen                         sauber machen      
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