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Klasy 7a i 7e 

Witajcie  
 
Thema: Tryb rozkazujący czasowników 

nieregularnych.26.05.2020r. 

 

Cele: Zapoznanie z tworzeniem form trybu 

rozkazującego dla czasowników nieregularnych i 

rozdzielnie złożonych.  

 

To naprawdę końcówka wiadomości o tworzeniu 

rozkaźników w języku niemieckim  

Czasowniki nieregularne tworzą tryb rozkazujący w ten 

sam sposób i w tych samych osobach co regularne. 

Jedyna różnica jest taka, że czasowniki zamieniające w 

2 os. l. poj. głoskę „a” na „ä” w trybie rozkazującym tej 

zamiany nie mają, czyli np.: 

fahren – du fährst – Fahr ! Jedź! 

(jechać) 

Inne czasowniki nieregularne w drugiej osobie l. poj. 

zachowują nieregularność, tzn. 

essen – du isst. – Iss! Jedz! 

(jeść) 



sehen – du siehst – Sieh! Patrz! 

(widzieć/patrzeć) 

helfen – du hilfst – Hilf! Pomóż! 

(pomóc/pomagać) 

W liczbie mnogiej wymiana głosek nie zachodzi i 

wszystkie formy trybu rozkazującego tworzy się od 

bezokolicznika czasownika, czyli tak jak w poprzednim 

wcześniejszym temacie. 

 

Czasowniki rozdzielnie złożone oddzielają przedrostek i 

stawiają go w zdaniu w trybie rozkazującym na końcu 

całego zdania. 

 

Przyklady 

aufmachen (otwierać) – du machst auf – Mach die Tür 

auf! Otwórz drzwi!  

 

 

einkaufen (robić zakupy) – du kaufst ein – Kauf im 

Supermarkt ein! Zrób zakupy w supermarkecie! 

 

Zapiszcie i zapamiętajcie formy trybu rozkazujacego dla 

czasowników „sein – być“ i „haben - mieć“. 

 

sein – Sei! Seien wir! Seid! Seien Sie! 

być – Bądź! Bądźmy! Bądźcie! Niech Pan/Pani będzie! 

 

haben – Hab! Haben wir! Habt! Haben Sie! 

Mieć – Miej! Miejmy! Miejcie! Niech Pan/Pani ma! 

 



Przetłumacz na język polski: 

1. Iss bitte schnell die Suppe! 

2. Kaufen wir heute in Warszawa ein! 

3. Macht bitte die Bücher auf! 

4. Hilf am Nachmittag der Oma! 

5. Fahrt mit dem Strassenbahn! 

6. Seid bitte ruhig! 

 

Thema: Sportdisziplinen – dyscypliny sportowe. 

28.05.2020r. 

 

Cele: Zapoznanie ze słownictwem związanym z 

dyscyplinami sportowymi. 

 

1. Przepiszcie proszę do zeszytu słownictwo ze strony 

116 związane z dyscyplinami sportowymi, 

uprawianiem sportu i miejscami jego uprawiania. 

2. Wykonajcie w zeszycie ćwiczeń ćwiczenia od 1 do 

4 ze strony 74. 

 

Pozdrawiam. 

Piotr Jażdżyk 

 

 

 


