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Moi drodzy ! 

 

1. Bardzo proszę o przesłanie na mojego emaila rozwiązanej karty odpowiedzi z zeszłego 

tygodnia, która była umieszczona na stronie szkoły. Możecie zrobić zdjęcia karty lub zeszytu, 

lub napisać rozwiązania w Wordzie. Proszę nie zapomnieć  się podpisać i podać klasę. Mój 

adres email: romanka1979@tlen.pl.  Proszę potraktować sprawę poważnie, bo za to będzie 

ocena. Jeśli ktoś nie może wysłać emaila to może przesłać mi zdjęcia na Messenger. 

 

2. W każdym tygodniu będę Wam przesyłała omówione tematy lekcji (we wtorki), które 

należy wpisać do zeszytu. Ewentualnie można wydrukować i wkleić  Natomiast w 

czwartki dostaniecie ćwiczenia do zrobienia albo z ćwiczeniówki albo ułożone przeze mnie. 

Ćwiczenia należy zrobić i odesłać na mojego emaila ( zdjęcia lub odpowiedzi napisane w 

Wordzie), za które będziecie dostawać plusy. Za plusy będzie ocena   Większa karta pracy 

będzie na zakończenie działu i z niej będzie osobna ocena.  

 

Pozdrawiam Was serdecznie i życzę dużo zdrowia 

Marta Romańska 

 

24.03.2020r. 

 

Thema: Wo finde ich das Rathaus? 

 

Zaimek man  

Zaimek man stosujemy, kiedy wykonawca czynności nie jest nam bliżej znany. Łączy się 

zawsze z czasownikiem w 3 osobie l.poj.  

Man kann – moża 

Man kauft – kupuje się 

 

Im Kino raucht man nicht. – W kinie się nie pali. 

 

Proszę zrobić: 

1. Podręcznik – ćw. 1a str. 80 (w książce) 

2. Podręcznik – ćw. 2 str. 80 (w książce) 

 

 

Thema: Der Imperativ 

  

Der Imperativ – Tryb rozkazujący 

 

Tryb rozkazujący w języku niemieckim tworzymy dla: 

1. 2 osoby liczby poj. (du) 

 

a) Aby utworzyć tryb rozkazujący należy odmienić czasownik w 2 os. l.poj, odciąć końcówkę 

odmiany -st i usunąć zaimek osobowy du 

machen – du machst – mach! (rób!) 
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b) jeśli temat czasownika kończy się na –t, -d, -chn, -tm, -ffn dla ułatwienia wymowy dodaje 

się samogloskę -e 

arbeiten – du arbeitest – arbeite! 

 

c) czasowniki, w których następowała wymiana samogłoski tematycznej a na ä , tracą 

przegłos w trybie rozkazującym 

fahren – du fährst – fahr! 

 

d) w czasownikach, w których następowała wymiana samogłoski tematycznej e na i oraz e na 

ie nie dodajemy -e w trybie rozkazującym 

geben – du gibst – gib ! 

helfen – du hilfst – hilf ! 

 

e) czasowniki rozdzielnie złożone rozdzielają się również w trybie rozkazującym 

aufstehen – du stehst auf – steh auf! 

 

Wyjątki: 

lesen – du liest – lies! 

nehmen – du nimmst – nimm! 

haben – du hast – hab! 

sein – du bist – sei! 

 

2. 1 osoby liczby mnogiej (wir) 

aby utworzyć tryb rozkazujący należy odmienić czasownik w 1 os. l. mnogiej a następnie 

zamienić miejscami odmieniony czasownik z zaimkiem wir 

wir schreiben – schreiben wir! 

wir gehen aus – gehen wir aus ! 

 

Wyjątek: 

sein – wir sind – Seien wir! 

 

3. 2 osoby liczby mnogiej (ihr) 

aby utworzyć tryb rozkazujący należy odmienić czasownik w 2 os. l. mnogiej a następnie 

usunąć zaimek osobowy ihr  

ihr schreibt – schreibt! 

ihr arbeitet – arbeitet! 

ihr steht auf – steht auf! 

 

4. 3 osoby liczby mnogiej – forma grzecznościowa Sie 

aby utworzyć tryb rozkazujący należy odmienić czasownik w formie grzecznościowej Sie a 

następnie zamienić miejscami odmieniony czasownik z zaimkiem Sie 

Sie schreiben – schreiben Sie! 

Sie arbeiten – arbeiten Sie! 

Sie stehen auf! – stehen Sie auf! 

 

Wyjątek: 

sein – Sie sind – Seien Sie! 

 


