
Język niemiecki  klasa IC 

Poprawna wersja . 

1. Przyjdź do mnie !    Komm zu mir! 

2. Wyłącz wreszcie komputer ! Schalte endlich den Computer aus ! 

3. Nakryjcie teraz stół !  Deckt jetzt den Tisch ! 

4. Bądź cicho !    Sei ruhig ! 

5. Proszę mi pomóc !  Helfen Sie mir bitte!  Zaliczam tez : Hilf mir bitte! 

6. Poszukajcie kota !  Sucht die Katze! 2 os.lmng 

7. Pomóż twojej siostrze ! Hilf deiner Schwester ! 

8. Proszę zająć miejsce panie Becker ! Nehmen Sie Platz, Herr Becker ! 

9. Miej cierpliwość !  Hab (habe) Geduld ! 

10. Jedź do supermarketu ! Fahr zum  Supermarkt! 

 

A teraz kilka uwag i wyjaśnień. Prawie wszystkie przykłady mieliście w podręczniku lub w ćwiczeniach. 

Najlepszym przykładem jest pkt.10  .W  U 18 pkt 5 mieliście to samo zdanie. Prawie wszyscy mieli 

dobrze „Fahr zum Supermarkt”. W zdaniach do przetłumaczenia tylko dwie osoby. Dlaczego ??? 

Wiecie przecież, że zadaję zadania, do których macie tzw.”gotowce”. Musicie odrabiać zadania 

bardziej analitycznie.  A teraz kilka wyjaśnień nt. Imperativ. 

Najczęściej używamy Imperativ do drugiej osoby l. poj.(du), drugiej osoby l.mng (ihr-wy) oraz formy 

grzecznościwej ( Sie ).  Zaimek osobowy pojawia się tylko w tej ostatniej.  

Przykłady : Komm ! Kommt ! Kommen Sie, bitte! 

     Sprich ! Sprecht ! Sprechen Sie ,bitte ! 

     Fahr !  Fahrt ! Fahren Sie ,bitte !  ( Tutaj w 2.os.lpoj. znika Umlaut ,podobnie: Schlaf gut! ) 

Jak widać forma 2 os. L.mng. jest identyczna jak przy odmianie w trybie oznajmującym: ihr kommt→ 

Kommt !  Tak samo : ihr fahrt →Fahrt schneller! Itd. Oczywiście widzicie,że czasownik jest zawsze na 

początku zdania a na końcu musi być wykrzyknik ! 

Podobnie jest z formą grzecznościwą – zmienia się tylko szyk. 

Druga osoba l.poj. tworzona jest od 2 os.trybu oznajmującego. Pomijamy końcówkę –st, du 

sprichst→Sprich langsam ! Du machst→Mach das bitte.  

Niekiedy musimy w 2 os l.poj dodać ze względów fonetycznych końcówkę  - e. 

Np. Öffne das Fenster ! Warte auf mich !  

PROSTE ??? Chyba tak. A teraz zadam nowe ćwiczenie. Powyższe wyjaśnienia wklejcie do zeszytu !!!  

 


