
JĘZYK NIEMIECKI 

 

CZASOWNIKI 
POWTÓRZENIE 



CZASOWNIKI  

1. Regularne (standardowy schemat końcówek)  

Ich wohne  
Du wohnst  
Er/Sie/Es wohnt  

Wir wohnen  
Ihr wohnt  
Sie wohnen  

Identycznie odmieniają się np. machen, lernen, kommen.  



2. Mieszane  

Ich warte  
Du wartest   
Er/Sie/Es wartet  

Wir warten  
Ihr wartet 
Sie warten 

Tak samo odmieniają się np. baden, antworten, arbeiten. 

Jeśli temat czasownika kończy się na –t lub –d to w drugiej i 
trzeciej osobie liczby pojedyńczej oraz w drugiej osobie liczby 
mnogiej pomiędzy tematem czasownika a standardową 
końcówką umieszczamy samogłoskę "e".  



3. Nieregularne I 

Ich fahre 
Du fährst    
Er/Sie/Es fährt  

Wir fahren  
Ihr fahrt 
Sie fahren 

Tak samo odmieniają się waschen, schlafen, laufen, tragen. 

Samogłoska tematyczna "a" przechodzi w osobie 
drugiej i trzeciej liczby pojedyńczej w samogłoskę 
"ä". 



4. Nieregularne II 

Ich helfe 
Du hilfst 
Er/Sie/Es hilft 

Wir helfen 
Ihr helft 
Sie helfen 

Tak samo odmieniają się: essen, sprechen, treffen, helfen,  
nehmen, geben.  

Samogłoska tematyczna "e" przechodzi w osobie 
drugiej i trzeciej liczby pojedyńczej w samogłoskę 
"i". 



5. Nieregularne III 

Ich sehe 
Du siehst 
Er/Sie/Es sieht 

Wir sehen 
Ihr seht 
Sie sehen 

Tak samo odmienia się "lesen". 

Samogłoska tematyczna "e" przechodzi w osobie 
drugiej i trzeciej liczby pojedyńczej w samogłoskę 
"ie".  



6. Modalne  

Ich kann 
Du kannst 
Er/Sie/Es kann 

Wir können 
Ihr könnt 
Sie können 

können – kann 
sollen – soll  
wollen – will  

müssen – muss  
dürfen – darf  
mögen – mag  

Odmiana w liczbie pojedynczej jest nieregularna, trzeba 
zapamiętać formę dla osoby pierwszej.  Pierwsza i trzecia 
osoba liczby pojedynczej brzmią identycznie.  
Odmiana w liczbie mnogiej jest regularna. 



7. Rozdzielnie złożone  
Przedrostek czasownika rozdzielnie złożonego znajduje się 
zawsze na końcu zdania, jest to konstrukcja zbliżona              
w swojej strukturze do konstrukcji z czasownikiem 
modalnym. 

Ich  stehe  auf.  

Ich  stehe  am Morgen  auf.  

Ich  stehe  jeden Tag um 
6 Uhr morgen  

auf.  

Wann  stehst  du  auf?  

Wann  stehst  du morgen  auf?  

Ich  stehe  nicht so gern  auf.  

Ich  muss  mit dem Bus  fahren.  



8. Czasowniki zwrotne 

Ich freue mich  
Du freust dich 
Er/Sie/Es freut sich 

Wir freuen uns 
Ihr freut euch 
Sie freuen sich 

Należy pamiętać o właściwej odmianie zaimka 
zwrotnego "sich".  
 

sich freuen – cieszyć się  



9. Tryb rozkazujący 

DU  (ty)  IHR  (wy)  SIE (Pan, Pani, Państwo) 

brak końcówki odmiany  końcówka "t"  końcówka "en" + Sie  

mach!  macht!  machen Sie!  

nieregularność e  i / ie bez zmian  bez zmian  

helfen  hilf!  helfen  helft!  helfen  helfen Sie!  

sehen  sieh!  sehen seht! sehen  sehen Sie! 

brak wymiany a  ä bez zmian  bez zmian  

fahren  fahr!  fahren  fahrt!  fahren  fahren Sie!  

rozdzielnie  rozdzielnie  rozdzielnie  

anrufen  ruf … an! anrufen ruft … an! anrufen  rufen Sie … an! 


