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Montag, den 6. April 

Die Stunde 

Thema: Odmiana czasownika przez osoby w liczbie pojedynczej i mnogiej. 

 

Drodzy uczniowi, dziś nauczycie się, jak w języku niemieckim prawidłowo odmienia się 

czasownik  przez osoby, zarówno w liczbie pojedynczej i mnogiej. Jest wam to niezbędne do 

prawidłowego tworzenia zdań i zwracania się do danej osoby, aby nie mówić np. – „Kali jeść”. 

Na wcześniejszych lekcjach poznaliście już zasady odmiany czasownika do liczby pojedynczej, 

do wybranych osób. 

Dla przypomnienia: 

- Ich wohne in Piotrków Tryb.   (Ja mieszkam w Piotrkowie) 

- Du kochst gern.  (Ty gotujesz chętnie) 

- Er schwimmt gern.  (On pływa chętnie) 

- Sie telefoniert gern .  (Ona telefonuje chętnie) 

Dziś poznamy zasady odmiany do pozostałych osób.  

Schemat: 

Liczba pojedyncza      Liczba mnoga 

1. os. ich (ja)       1. os. wir (my) 

2. os. du (ty)       2. os. ihr (wy) 

3. os. er (on)       3. os. sie (oni, one) 

           sie (ona) te 3 osoby bierzemy  

           es (ono) w klamerkę (mają taką samą 

 końcówkę) 

 

Podobny schemat do języka polskiego? Prawda? 

W 3. Osobie liczby mnogiej jest jeszcze forma grzecznościowa (czego nie ma w języku polskim) 

– Sie, pisana wielką literą, a oznacza Pan, Pani , Państwo. Ale tą odmianę wytłumaczę wam po 

powrocie do szkoły. 

Jakie końcówki posiada czasownik do danej osoby? Napiszę wam wszystko, wytłumaczę na 

lekcji online i zrobimy do tego ćwiczenia. 

Przepiszcie do zeszytu lub wydrukujcie i wklejcie. 

Odmienimy teraz czasownik „malen” - malować 



 

Liczba pojedyncza      Liczba mnoga 

1. ich male       1. wir malen 

2. du malst       2. ihr  malt 

3. er       3. sie malen 

sie malt 

es 

 
Na czerwono zaznaczyłam wam końcówki w odmianie czasownika. Musicie się ich nauczyć . 

Ułatwi wam to też wierszyk, jak go zapamiętacie nie będziecie mieć kłopotów z odmianą. 

 

EDEK 

STRACIŁ  liczba pojedyncza 

TROCHĘ 

 

ENERGII 

TROCHĘ     liczba mnoga 

ENERGII 

 
Pierwsze litery zaznaczone na czerwono to końcówki odmiany podane wyżej. Porównajcie je, 

czy się zgadza.  

 

Przykłady zdań: 

Ich wohne in Piotrków Trybunalski. 

Du wohnst in Berlin. 

Er wohnt in Salzburg. 

Sie wohnt in Hamburg. 

Wir wohnen in Rom. 

Ihr wohnt in Wien. 

Sie wohnen in Bern 

 

Teraz spróbujcie zrobić ćwiczenie E5 str. 53, które polega właśnie na odmianie, część wyrazów 

jest już wpisana. Tej formy osoby, której nie ma trzeba wpisać. (UWAGA! Wpisujemy poziomo) 

 

Następnie ułóżcie samodzielnie zdania za pomocą koła – Drehscheibe, które było do wycięcia 

i przygotowania na dzisiejszą lekcję. 

Zdania sprawdzę po powrocie do szkoły.  

Powodzenia! 

Życzę WESOŁYCH ŚWIĄT!  FROHE OSTERN!!! 

KR-F 

 

 

 



 

 


