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Tryb rozkazujący
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Forma grzecznościowa trybu rozkazującego (dla 3 os. l. mn.) 

 

Orzeczenie (czynność) + Sie + ………………………… + bitte! 

 

Trinken Sie den Kaffee, bitte - Proszę napić się kawy!/ Proszę, niech Pani napije się kawy! 

Essen Sie die Suppe, bitte- Proszę zjeść zupę!/ Proszę, niech Pani zje zupę! 

 

Übersetzen Sie die Sätze, bitte! (mündlich) 

1. Proszę kupić wieprzowinę i 3 kg ziemniaków! 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Proszę ugotować zupę pomidorową albo ogórkową! 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Proszę podać mi sól i pieprz! 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Proszę doprawić jeszcze to mięso! 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Proszę posłodzić mi herbatę! 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Proszę pomieszać warzywa i ugotować rybę! 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Proszę posolić ziemniaki! 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. Proszę mi przynieść sztućce! 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9. Proszę gotować warzywa tylko 15 minut! 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10. Proszę pozmywać naczynia! 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Stehen Sie jetzt auf, bitte! – Proszę teraz wstać!  

1. Proszę powycierać naczynia! ……………………………………………………………………………………………… 

2. Proszę się obudzić! …………………………………………………………………………………………………………… 

3. Proszę pooglądać telewizję! ……………………………………………………………………………………………… 

4. Proszę się ubrać! ………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Proszę odebrać te leki! ............................................................................... 
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Tryb rozkazujący dla 2.os.l.poj. 

du kochst-  Koch! – Ugotuj! 

du gehst-  Geh! – Idź!  

du gibst-  Gib! – Daj!  

du hilfst-  Hilf! – Pomóż! 

du isst- Iss! – Jedz! 

du stehst auf- Steh auf! – Wstań! 

 

Übersetzen Sie die Sätze, bitte!  

1. Idź teraz do kuchni! ……………………………………………………………………………………………………………… 

2. Zrób obiad! …………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Posprzątaj dziś po południu mieszkanie! ……………………………………………………………………………… 

4. Wstań już! ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Idź szybko do łóżka! ……………………………………………………………………………………………………………… 

6. Obudź się! ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Zostań w domu! …………………………………………………………………………………………………………………… 

8. Chodź do łazienki! ………………………………………………………………………………………………………………… 

9. Pościel łóżko! ………………………………………………………………………………………………………………………… 

10. Włącz zmywarkę! …………………………………………………………………………………………………………………… 

11. Zrób pracę domową! ……………………………………………………………………………………………………………… 

12. Wypij mleko! …………………………………………………………………………………………………………………………… 

13. Przynieś mi ręcznik! ………………………………………………………………………………………………………………… 

14. Zadzwoń do mnie wieczorem! ………………………………………………………………………………………………… 

15. Popatrz! ……………………………………………………………………………………………………………………………...... 

16. Nie rób tego! …………………………………………………………………………………………………………………........ 

17. Zamknij oczy! …………………………………………………………………………………………………………………....... 

18. Odbierz te leki! …………………………………………………………………………………………………………………..... 

19. Powiedz coś! …………………………………………………………………………………………………………………......... 

20. Śpij dobrze! ………………………………………………………………………………………………………………….......... 
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Tryb rozkazujący dla 2. os.l. mn. 

Ihr geht- Geht! Idźcie! 

Ihr macht- Macht! Zróbcie 

Ihr kommt- Kommt! Chodźcie! 

Ihr schlaft- Schlaft! Śpijcie! 

 

1. Idźcie już do pokoju! …………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Wejdźcie proszę! (hereinkommen) …………………………………………………………………………………………… 

3. Przestańcie już! (aufhören) ……………………………………………………………………………………………………… 

4. Jedźcie jutro do sklepu! …………………………………………………………………………………………………………… 

5. Zjedźcie wszystko! ………………………………………………………………………………………………………………….. 


