


Jak wiesz, czasownik składa się z tematu  i 
końcówki. 

machen = mach + enmachen = mach + en

temat + końcówka



Czasowniki regularne:
- temat pozostaje bez zmian 
- końcówka zmienia się podczas odmiany

ich mach + e
du mach + st
er/sie/es mach + t
wir mach + en
er/sie/es mach + t
wir mach + en
ihr mach + t
sie/Sie mach + en



Czasowniki nieregularne

-zachodzą zmiany w temacie 
w 2 i 3 osobie liczby 
pojedynczej 
(du, er / sie / es)
- są to niektóre czasowniki z 
(du, er / sie / es)
- są to niektóre czasowniki z 
samogłoską rdzenną 
aaaa i eeee



Czasowniki nieregularne
1. Samogłoska rdzenna aaaa zamienia się na ääää
---- dotyczy czasowników ffffaaaahrenhrenhrenhren –––– jechać, jechać, jechać, jechać, schlschlschlschlaaaafenfenfenfen –––– spać, spać, spać, spać, llllaaaaufenufenufenufen –––– biegaćbiegaćbiegaćbiegać

Przykład: fahren

ich fahr + e
du fähr + st
er/sie/es fähr + ter/sie/es fähr + t
wir fahr + en
ihr fahr + t
sie/Sie fahr + en

Ich fahre nach Berlin. Wohin fährst dudududu????
Ja jadę do Berlina. Dokąd ty jedziesz?



2. Samogłoska rdzenna e zamienia się na i
- dotyczy czasowników eeeessen ssen ssen ssen –––– jeść, sprjeść, sprjeść, sprjeść, spreeeechen chen chen chen –––– mówić, trmówić, trmówić, trmówić, treeeeffen ffen ffen ffen ––––
spotykać, gspotykać, gspotykać, gspotykać, geeeeben ben ben ben –––– dawać, hdawać, hdawać, hdawać, heeeelfen lfen lfen lfen –––– pomagać,  npomagać,  npomagać,  npomagać,  neeeehmen hmen hmen hmen –––– braćbraćbraćbrać

Przykłady:
essen
ich ess + e
du iss+ t !!!! (tylko końcówka –t zamiast -st)
er/sie/es iss+ t
wir ess + en
ihr ess + tihr ess + t
sie/Sie ess + en

nehmen
ich nehm + e
du nimm+ st !!!!
er/sie/es nimm+ t !!!!
wir nehm+ en
ihr nehm + t
sie/Sie nehm + en



3. Samogłoska rdzenna e zmienia się na ie
- dotyczy czasowników lllleeeesen sen sen sen ---- czytać, sczytać, sczytać, sczytać, seeeehen hen hen hen –––– widziećwidziećwidziećwidzieć

lesen
ich les+ e
du lies+ t !!!! (tylko końcówka –t zamiast -st)
er/sie/es lies+ t
wir les + en
ihr les + t
sie/Sie les + en

sehen
ich seh + e
du sieh+ st
er/sie/es sieh+ t
wir seh + en
ihr seh + t
sie/Sie seh + en



Nieregularnie odmieniają się również czasowniki rozdzielnie złożone, 
takie jak:

einschlafen (według schematu 1)
Wann schläfst du ein? – Kiedy zasypiasz?

fernsehen (według schematu 3)
Er sieht am Nachmittag fern. – On ogląda po południu telewizję.



Dziękuję za uwagę!

Emilia Stelmach


