
* w tym temacie ćwiczymy i utrwalamy formę trybu rozkazującego  

* to, co zapisuję tym kolorem, nie zapisujesz w zeszycie 

 

Lektion 

Thema: Sven, lauf schneller! 

1. Ćwiczenie: ułóż zdania z rozsypanki, a potem wyraź je w trybie rozkazującym 

 

* koniecznie przypomnij sobie, jak tworzy się tryb rozkazujący dla poszczególnych osób – zerknij do 

ostatniej notatki 

 

* odmiana czasownika w czasie teraźniejszym – w ramach przypomnienia, podaję końcówki czasownika: 

  ich -e   wir -en 

  du -st   ihr -t 

  er/ sie/ es    -t         sie/ Sie -en 

 

* budowa zdania oznajmującego: podmiot + orzeczenie + reszta zdania 

* budowa zdania pytającego:  (zaimek pytający na „w”) orzeczenie + podmiot + reszta zdania + ? 

     np. Wo/ Woher/ Wie 

 

a) spielen – du – Basketball    zd. oznaj.  Du spielst Basketball. 

tryb rozk.  Spiel Basketball! 

 

b) ? – du – das Heft – suchen (szukać) zd. pyt.       Suchst du das Heft? 

tryb rozk.  Such das Heft! 

 

c) Julia – kochen – die Kartoffeln   zd. oznaj.  Julia kocht die Kartoffeln. 

tryb rozk.     Koch die Kartoffeln! 

 

!! w przykładzie „c” tworząc tryb rozkazujący, każemy Julii ugotować ziemniaki, zatem zwracamy się do 

niej jako TY 

  

d) sprechen – Deutsch – wir   zd. oznaj.  Wir sprechen Deutsch. 

tryb rozk.     Sprechen wir Deutsch! 

  (Mówmy po niemiecku!) 

 

e) lernen – ihr – nicht so viel (nie za dużo) zd. oznaj.  Ihr lernt nicht so viel. 

tryb rozk.     Lernt nicht so viel! 

 

f) ? – Jacek und Agata (oni) – Hausaufgaben – machen  

zd. pyt.          Machen Jacek und Agata Hausaufgaben? 

tryb rozk.     Macht Hausaufgaben! 

 

!! w przykładzie „f” tworząc tryb rozkazujący, każemy Jackowi i Agacie odrobić zadania domowe, zatem 

zwracamy się do nich jako WY 

 

g) Schneiden (kroić) – die Gurke – Sie zd. oznaj.  Sie schneiden die Gurke. 

tryb rozk.     Schneiden Sie die Gurke! 

   

 

 


