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Piotr Jażdżyk 13.05.2020r. 
 

Klasy 7a i 7e 

Witajcie  
 
Thema:  Wir spielen Deutsch – Essen in Deutschland  

Językowe ćwiczenia potórzeniowe. 12.05.2020r. 

 
Cel: Utrwalanie wcześniej poznanego słownictwa i zasad 

gramatycznych. 

 

Wykonajcie dziś, proszę, ćwiczenia ze strony 68 w zeszycie 

ćwiczeń. Załączam skan tej strony z ćwiczeniami dla tych, 

którzy ewentualnie nie mają dostępu do zeszytu ćwiczeń :-p 

Ćwiczenia są bardzo proste, ale proszę abyście byli uważni. 

Dodam do nich jeszcze swoje polecenia !  

1. W ćw. 3 należy uzupełnić zdania wyrazami spod 

obrazków. Zdania te przepiszcie do zeszytów i 

przetłumaczcie na język polski. 

2. Ćw. 4 wykonajcie wg polecenia ale dodajcie jeszcze 

polskie tłumaczenie utworzonych rzeczowników 

złożonych.  
 

 

 

 



Thema: Imperativ - Tworzenie trybu rozkazującego 

w języku niemieckim. Wprowadzenie. 14.05.2020r. 
 

Cel: Zapoznanie z tworzeniem form trybu rozkazującego 

w języku niemieckim. 

 

Tryb rozkazujący (łac. imperativus) – jeden z 

podstawowych trybów w mowie. Wyraża zazwyczaj 

rozkaz, życzenie lub prośbę. 

 

W języku niemieckim możemy utworzyć tryb 

rozkazujący w osobach zaznaczonych kolorem zielonym.  

Osoby zaznaczone kolorem czerwonym NIE tworzą 

trybu rozkazującego: 

 

ich                wir 

du                 ihr 

er.sie,es        sie/Sie (forma grzecznościwa Pan/Pani/Państwo) 
 

W dzisiejszym temacie tworzymy tryb rozkazujący 

TYLKO dla „du” czyli 2 os. L. poj.!!! 

 

Aby utworzyć formę trybu rozkazującego dla 

czasowników regularnych w 2 os. l. poj.należy odmienić 

czasownik w tej osobie a następnie ODRZUCIĆ osobę 

”du” i  końcówkę czasownika –st. 

Przykłady!!! 
 

machen – robić 

du machst → du – mach – st → Mach! Rób!/Zrób! 

 

trinken – pić 

du trinkst → du – trink – st → Trink! Pij!/Wypij! 



kaufen – kupić, kupować 

du kaufst → du – kauf –st → Kauf! Kup! 

 

bringen – przynieść, przynosić 

du bringst → du – bring – st →  Bring! Przynieś! 

 

Przepiszcie tę notatkę w zeszycie lub wydrukujcie i 

wklejcie. W następnym temacie ciąg dalszy przykładów i 

ćwiczenia   

Czekam niecierpliwie na Wasze zdjęcia i skany prac i 

zeszytów. 

 

Pozdrawiam serdecznie. 

Piotr Jażdżyk 


