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Klasy 7a i 7e 

Witajcie  
 
Thema: Imperativ - Tworzenie trybu rozkazującego w 

języku niemieckim. Tryb rozkazujący w liczbie 

mnogiej. 19.05.2020r. 

 
Cel: Zapoznanie z tworzeniem form trybu rozkazującego w 

liczbie mnogiej w języku niemieckim. 

 

Tworzenie trybu rozkazującego w języku niemieckim dla 

czasowników regularnych w liczbie mnogiej jest bardzo proste 

 Oczywiście powinniśmy już do tej pory porządnie 

opanować regularną odmianę czasownika   

W dwóch punktach pokażę Wam, jak utworzyć formy trybu 

rozkazującego w liczbie mnogiej.  

 

1. W 1 i 3 osobie liczby mnogiej ( „wir” i „Sie” ) 

odmieniamy czasownik w tej osobie a następnie 

przestawiamy miejscami zaimek z czasownikiem:  

 

machen 

wir machen  - Machen wir! Zróbmy! Róbmy! 

Sie machen – Machen Sie! Niech Pan/Pani zrobi! 

  



 

trinken 

wir trinken – Trinken wir! Wypijmy! Pijmy! 

Sie trinken – Trinken Sie! Niech Pan/Pani wypije/pije! 

 

kaufen 

wir kaufen – Kaufen wir! Kupmy! 

Sie kaufen – Kaufen Sie! Niech Pan/Pani kupi! 

 

bringen 

wir bringen – Bringen wir! Przynieśmy! 

Sie bringen – Bringen Sie! Niech Pan/Pani przyniesie! 

 

2. W 2 osobie liczby mnogiej odmieniamy czasownik w tej 

osobie i odrzucamy zaimek „ihr“: 

 

machen 

ihr macht – Macht! Zróbcie! Róbcie! 

 

trinken 

ihr trinkt – Trinkt! Wypijcie! Pijcie! 

 

kaufen 

ihr kauft – Kauft! Kupcie! Kupujcie! 

 

bringen 

ihr bringt – Bringt! Przynieście! 

 

 

Gdy tworzymy zdanie w trybie rozkazującym musimy 

pamiętać, że czasownik stoi w takim zdaniu na P IERWSZYM 

miejscu!!! Nie zapominamy o znaku wykrzyknika (!) na 

końcu zdania  



 

Przykłady: 

 
Spiel lange Computer nicht! – Nie graj długo na komputerze! 

Bring mir dein Heft! – Przynieś mi twój zeszyt! 

Kaufen wir Pizza zum Abendessen! – Kupmy pizzę na kolację! 

Gehen Sie nach links! – Niech Pan idzie w lewo! 

Trinkt bitte Tee! – Pijcie proszę herbatę! 
 

Thema: Ćwiczenia w tworzeniu form trybu 

rozkazujacego. 21.05.2020r. 

 
Cel: Utrwalenie wiadomości na temat tworzenia form trybu 

rozkazującego czasowników regularnych. 

 

1. Utwórz formy trybu rozkazującego dla podanych 

czasowników według przykładu oraz zapisz ich polskie 

znaczenia: 

 

Przykład: 

machen – Mach! Machen wir! Macht! Machen Sie! 

                 Rób! Róbmy! Róbcie! Niech Pan/Pani robi! 

 

kommen –  

(przyjść) 

 

 

besuchen -  

(odwiedzać) 

 

 

spielen –  

(grać) 



 

lernen – 

(uczyć się) 

 

 

fragen –  

(pytać) 

 

 

zeigen –  

(pokazać) 

 

2. Wstaw poprawną formę czasownika w trybie 

rozkazującym zgodną z osobą. 

 

a) ………………..schon nach Hause!  (gehen – wir) 

b) ……………….heute zu mir! (kommen – du) 

c) ……………….mit dem Bus! (fahren – Sie) 

d) ………………Brot und Milch! (kaufen – du) 

e) …………….. keinen Alkohol! (trinken – ihr) 

 

3. Zdania z ćw. przetłumacz na język polski. 


