
Ziel: Znam znaczenie i odmianę czasowników modalnych.



Jako wprowadzenie do tematu zrób ustnie ćw. 1 str. 106 w podręczniku.

Übung 1/106 podręcznik
Wysłuchaj nagranie nr 46, następnie przeczytaj sześć zdań w j. niemieckim 
i spróbuj przyporządkować ustnie niemieckim zdaniom ich polskie 
tłumaczenie.

Zdania w języku niemieckim zawierają czasowniki modalne. 
Podkreśliłam je na czerwono.

To jest czasownik 
modalny, ale w trybie 
przypuszczającym.



Na dzisiejszej lekcji zajmiemy się zagadnieniem gramatycznym. 
Poznasz czasowniki modalne. (die Modalverben) 
Czasowniki modalne zostały omówione w podręczniku na stronie 118.
Jest ich sześć. Przepisz znaczenie tych czasowników do zeszytu.

1. mögen – lubić → znaczenie i odmianę tego 

czasownika już znasz

2. können – móc, umieć, potrafić
3. sollen – mieć powinność3. sollen – mieć powinność
4. wollen – chcieć
5. müssen – musieć

6. dürfen – mieć pozwolenie



Teraz zajmiemy się odmianą tych czasowników. Czasowniki modalne to 
grupa czasowników, która odmienia się według jeszcze innych zasad niż 
czasowniki nieregularne i czasowniki posiłkowe „haben” i „sein”.
Przepisz tą odmianę do zeszytu.

mögen können sollen

ich mag ! kann ! soll !

du magst kannst sollstdu magst kannst sollst

er/sie/es mag ! kann ! soll !

wir mögen können sollen

ihr mögt könnt sollt

sie/Sie mögen können sollen



wollen müssen dürfen

ich will ! muss ! darf !

du willst musst darfst

er/sie/es will ! muss ! darf !

wir wollen müssen dürfen

ihr wollt müsst dürft

sie/Sie wollen müssen dürfen

Zauważ, że:
- odmiana tych czasowników w liczbie pojedynczej (ich, du, er/sie/es) 
odbiega od odmiany w liczbie mnogiej. W liczbie mnogiej ta odmiana 
przebiega regularnie.
- 1 i 3 osoba liczby pojedynczej (ich, er/sie/es) jest taka sama – nie ma 
końcówek!



Czasowniki modalne występują w zdaniu samodzielnie, np.
Ich mag Tennis. – (Ja) lubię tenis.

Mogą też występować z innym czasownikiem. Wówczas ten drugi czasownik 
znajduje się na końcu zdania w formie bezokolicznika, czyli zakończony na –n 
lub -en.

Zdanie oznajmujące (zakończone kropką)
Ich kann gut schwimmen. – (Ja) potrafię dobrze pływać.

Zdanie pytające (zakończone znakiem zapytania)Zdanie pytające (zakończone znakiem zapytania)
Kannst du gut schwimmen? – Czy (ty) potrafisz dobrze pływać?



Zwróć uwagę jeszcze raz na zdanie 4 w ćw. 1 str. 106 w podręczniku (lub drugi slajd)
4. Klaus und Bastian möchten Fußball spielen.

• Bardzo często zamiast czasownika wollen (chcieć) używana jest forma trybu 
przypuszczającego od mögen.
• Tryb przypuszczający w języku polskim to formy zakończone na –bym, -byś, -by 
itd.
• Czasownik mögen w trybie przypuszczającym ma formę „möchte” i inne znaczenie.
• Zanotuj odmianę w zeszycie wraz z tłumaczeniem i przykładowym zdaniem.

ich möchte ! – ja chciałbym/chciałabymich möchte ! – ja chciałbym/chciałabym

du möchtest – ty chciałbyś/chciałabyś

er/sie/es möchte ! – on chciałby/ona chciałaby/ono chciałoby

wir möchten – my chcielibyśmy

ihr möchtet – wy chcielibyście

sie/Sie möchten – oni chcieliby/one chciałyby

Ich möchte Fußball spielen. – (Ja) chciałabym grać w piłkę nożną.



Übung 3/106
Ćwiczenie wykonaj ustnie. Przeczytaj zdania z właściwymi formami 
czasowników modalnych. Zwróć uwagę na zaimek osobowy, np. ich, du, er, … 
lub podmiot, np. Anke (to imię dziewczynki - sie).



Ćwiczenie 1 str.76 zeszyt ćwiczeń
Wykreśl 6 czasowników modalnych. Pozostałe litery utworzą rozwiązanie 
(Lösung)

Ćwiczenie 2 str. 76 zeszyt ćwiczeń
Zaznacz właściwy zaimek osobowy dla czasownika z ostatniej kolumny.



Serdecznie zapraszam Was w następnym tygodniu na lekcję on line
na platformie MS Teams. Przygotujcie podręcznik, zeszyt ćwiczeń i zeszyt 
przedmiotowy.
Porozmawiamy o czasownikach modalnych i dzisiejszych ćwiczeniach.

Ćwiczenie 1 i 2 str. 76 z zeszytu ćwiczeń można przesłać na adres e-mail 
emilia.stelmach.sp6@gmail.com do dnia 4 czerwca 2020 roku.

Viele Grüße

Emilia Stelmach


