
Praca własna z języka niemieckiego 7 

Piotr Jażdżyk 29.04.2020r. 

 

Klasy 7a i 7e 

Witajcie. 

Dzisiaj dalej mówimy o czasownikach zwrotnych.  

 

Temat: Ćwiczenia w odmianie i użyciu czasowników 

zwrotnych. 28.04.2020r. 

 

Cel: Utrwalenie umiejętności posługiwania się czasownikami 

zwrotnymi. 

Wyjątki 

Bardzo wiele czasowników zwrotnych w języku polskim jest 

jednocześnie czasownikami zwrotnymi w języku niemieckim np. 

 

czuć się – sich fühlen 

przeziębić się  - sich erkälten 

denerwować się – sich ärgern 

 

We wszystkich językach zdarzają się jednak wyjątki, tak jest również 

w języku niemieckim. NIE wszystkie czasowniki, które są zwrotne w 

języku polskim, są także zwrotne w języku niemieckim, np.: 

uczyć się – lernen 

kończyć się – enden 

zaczynać się –beginnen 



podobać się – gefallen 

nazywać się – heißen 

śmiać się – lachen 

bawić się – spielen 

 

Jak wygląda czasownik wrotny użyty w zdaniu? Oto przykłady: 

 

Ich fühle mich heute gut. – Ja czuję się dziś dobrze. 

Er interessiert sich für Sport. – On interesuje się sportem. 

Wir beeilen uns ins Kino. – My śpieszymy się do kina. 

 

W poprzedniej lekcji zapisaliście przykłady odmiany czasowników 

zwrotnych. 

1. Odmieńcie sobie przez osoby w zeszytach jeszcze takie 

czasowniki: 

 

a) sich treffen – spotykać się (czasownik NIEREGULARNY) 

 

ich – treffe mich              wir – treffen uns  

du – triffst dich                ihr – trefft euch 

er,sie, es – trifft sich        sie/Sie – treffen sich       

 

b) czasowniki regularne ( odmieniają się normalnie, bez żadnych 

zmian w 2 i 3 os. L. poj.) 

sich langweilen – nudzić się 

sich fühlen – czuć się 

sich verlieben – zakochać się 

sich interessieren – interesować się 

 

2. Wstawcie odpowiednią formę czasownika zwrotnego: 

 

a. Mein Vater …………………….. am Morgen. (sich rasieren – 

golić się) 

b. Wir ……………………………… in Mathe. (sich 

langweilen) 

c. Ich ……………………………… für Musik. (sich 

interessieren) 



d. Maria …………………………… heute nicht gut. (sich 

fühlen) 

e. Romeo ……………………….. in Julia. (sich verlieben) 

 

Po wstawieniu odpowiednich form czasowników zwrotnych 

przetłumaczcie zdania na język polski. 

 

 

 

Temat: Gdzie można coś zjeść? Wo kann man etwas 

essen? 30.04.2020r. 
 

Cel: Zapoznanie z nazwami miejsc, w których można 

spożywać posiłki. 

 

zu Hause – w domu 

in einem Restaurant  - w restauracji 

in einem Café – w kawiarni 

in einer Cafeteria – w kafejce 

in einer Schulcafeteria – w stołówce szkolnej 

in einer Salatbar – w barze sałatkowym 

an einer Imbissbude – w budce z jedzeniem 

 

Zapiszcie sobie w zeszytach te nazwy i nauczcie się ich. 

 

Pozdrawiam.  

P.J. 


