
* w nawiązaniu do ostatniej lekcji, spróbuję raz jeszcze wytłumaczyć na kilku przykładach, jak należało się wziąć/ zabrać za zadania – bardzo proszę o zwrotną informację, czy 

po tym tłumaczeniu, temat stał się bardziej zrozumiały czy nie (napiszcie proszę wiadomość na gmail’u)  

* niczego nie przepisujecie do zeszytu, macie się tylko zapoznać z podanym materiałem 
 

 

 

1. Ułóż zdania z rozsypanki (w ramach przypomnienia odmiana czasowników modalnych – to, macie już w zeszycie) 

 

 
dürfen können mögen müssen sollen wollen 

ich darf kann mag muss soll will 

du darfst kannst magst musst sollst willst 

er/sie/es darf kann mag muss soll will 

wir dürfen können mögen müssen sollen wollen 

ihr dürft könnt mögt müsst sollt wollt 

sie/ Sie dürfen können mögen müssen sollen wollen 

 

!! przypominam budowę zdania oznajmującego z czasownikiem modalnym: 

podmiot (osoba) + odmieniony czasownik modalny + „reszta zdania” + drugi czasownik na końcu zdania  (jeśli został podany drugi czasownik, to znajduje się na końcu zdania 

z końcówką „-en”) 

 

 

a) mögen – sie (l.mn) – die Ostsee (Morze Bałtyckie)  

* podmiot: sie (l. mn) 

* czasownik modalny: mögen – popatrz do tabelki, jak odmienia się ten czasownik w osobie „sie” (l.mn) 

ROZW.: Sie mögen die Ostsee. 

 

b) sollen – helfen – ihr – dem Kind 

* podmiot: ihr 

* czasownik modalny: sollen – popatrz do tabelki, jak odmienia się ten czasownik w osobie „ihr” 

* drugi czasownik na końcu zdania: helfen 

ROZW.: Ihr sollt dem Kind helfen. 

 



!! przypominam budowę zdania pytającego z czasownikiem modalnym: 

(zaimek pytający na „W” np. Woher, Wo) + odmieniony czasownik modalny + podmiot (osoba) + „reszta zdania” + drugi czasownik na końcu zdania (jeśli został podany drugi 

czasownik, to znajduje się na końcu zdania z końcówką „-en”) 

 

c) ? – müssen – sein – zu Hause – wir – um 22 Uhr  

* czasownik modalny: müssen – popatrz do tabelki, jak odmienia się ten czasownik w osobie „wir” 

* podmiot: wir 

* drugi czasownik na końcu zdania: sein (być) 

ROZW.: Müssen wir zu Hause um 22 Uhr sein? LUB      Müssen wir um 22 Uhr zu Hause sein? 

 

d) ? – zu Beate – gehen – wollen – du – morgen 

* czasownik modalny: wollen – popatrz do tabelki, jak odmienia się ten czasownik w osobie „du” 

* podmiot: du 

* drugi czasownik na końcu zdania: gehen 

ROZW.:  Willst du morgen zu Beate gehen?  LUB  Willst du zu Beate morgen gehen?  

  
 

2. Przekształć zdanie według wzoru: 

A. Er trinkt kein Bier. dürfen 

               rozw.: Er darf kein Bier trinken. 

 

B. Machst du die Hausaufgaben selber?    können 

               rozw.: Kannst du die Hausaufgaben selber machen? 

 

a) Meine Mutter kocht gut.    können 

* czasownik „kocht“ ląduje na końcu zdania z końcówką „en“, czyli „kochen”. W jego miejsce wskakuje „können” odmieniony w osobie sie – bo mama, to ona 

ROZW.: Meine Mutter kann gut kochen 

  

b) Leben Sie in einer Stadt?    Möchten 

* czasownik „leben“ ląduje na końcu zdania z końcówką „en”. W jego miejsce wskakuje „möchten” odmieniony w osobie Sie – liczba mnoga, bo jest forma grzecznościowa 

ROZW.:  Möchten Sie in einer Stadt leben? 

 

c) Warum liest du das Buch nicht?   wollen 

* „liest“ – pochodzi od czasownika „lesen – czytać“, przypominam, że to czasownik nieregularny 

* czasownik „liest“ ląduje na końcu zdania z końcówką „en”, czyli „lesen”. W jego miejsce wskakuje „wollen” odmieniony w osobie „du” 

ROZW.:  Warum willst du das Buch nicht lesen? 


