
Hallo! Wie geht’s? Ich hoffe, dir geht es Gut! Also los!  Mach mit! 

Krok 1. 

Przepisz do zeszytu temat lekcji oraz  zrób notatkę, która ułatwi ci zapamiętanie materiału. 

Heute ist ……,  der …………… 2020 

Stunde 

Thema: Gib mir bitte einen Kuli! Jak sformułować grzeczną prośbę? 

Czego się nauczysz? 
- poznasz zasadę tworzenia trybu rozkazującego 
- zastosujesz tryb rozkazujący w prostych poleceniach lekcyjnych oraz uprzejmych prośbach 
 
Krok 2. 
To będzie ci potrzebne do zrozumienia lekcji: 

a) Powtórz koniecznie wyrażenia z poprzednich lekcji  - podręcznik str. 33 „Aktivitäten in der 

Schule” 

               Wykorzystaj w tym celu portal quizlet.com i zestaw fiszek: 

               

b) Utrwal również słówka dotyczące przyborów szkolnych 

 

Wykorzystaj w tym celu portal quizlet.com i zestaw fiszek: 

 

 

Krok 3. 

Jak tworzy się tryb rozkazujący w języku niemieckim? 
Przepisz tą notatkę do zeszytu 
 
Prośbę, polecenie lub rozkaz zawsze zaczniesz od czasownika w czasie teraźniejszym 
 W zależności do kogo się zwracasz, ten czasownik będzie się trochę różnił. 
 
Jeśli zwracasz się do jednej osoby i jesteś z nią na “ty” z odmienionego czasownika odcinasz 
końcówkę “-st” i „wyrzucasz” też  zaimek “du”: 
 

 Du singst ein Lied.                    Tryb rozkazujący: (du)  Sing (st) ein Lied!  
                                                                                      (Zaśpiewaj piosenkę!) 

 Du machst eine Pause.            Tryb rozkazujący: (du) Mach (st) eine Pause! 
 Du gibst  mir einen Kuli.          Tryb rozkazujący: (du) Gib (st) mir einen Kuli! 
 Du nimmst dein Heft.              Tryb rozkazujący: (du) Nimm (st) dein Heft! 

 

https://www.nauka-niemieckiego.net/gramatyka/podstawy/zaimki-osobowe-niemiecki/


Do czasownika w trybie rozkazującym można dodać „e”, ale nie trzeba. 

Taka forma brzmi bardzo oficjalnie i trochę staroświecko – „Mach(e) eine Pause!”. Ta 

zasada dotyczy tylko liczby pojedynczej. 

 

 

Jeśli zwracasz się do kilku osób i też jesteś na “ty” bierzesz normalnie odmieniony 
czasownik dla “wy” i „wyrzucasz”  zaimek: 
 
 Ihr gebt mir die Hefte .  Tryb rozkazujący: (ihr) Gebt mir die Hefte!   (Dajcie mi zeszyty) 
 Ihr macht eine Pause.  Tryb rozkazujący: (ihr) Macht  eine Pause!    (Zróbcie sobie przerwę!) 

 
 
Jeśli zwracasz się na “pan/pani”, zmieniasz tylko kolejność zaimka z odmienionym 
czasownikiem: 
 

 Sie geben mir mein Buch.  Tryb rozkazujący: Geben Sie  mir mein Buch! 
                                                                                       (Niech Pani/Pan da mi moją książkę!) 

 Sie machen eine Pause.  Tryb rozkazujący: Machen Sie  eine Pause! 
 
 
            Experimente machen      - Mach(e) Experimente! 

                                           - Macht Experimente! 
                                                        – Machen Sie Experimente! 

 
 

O ile nie jesteś bardzo wkurzony, zawsze używając trybu rozkazującego dodaj 

“bitte”. W ten sposób brzmisz grzecznie i przyjaźnie, a szansa, że ktoś spełni Twoją prośbę 

czy polecenia jest o wiele wyższa. Możesz to zrobić w środku wyrażenia lub na końcu  

                                Gib mir einen Kuli!  
                                                                           bitte                                bitte 

                                                               

Podsumujmy możesz utworzyć trzy formy trybu rozkazującego np. 

wyrażenie du - ty ihr - wy Sie –pan/ pani 

schreiben Schreib! Schreibt! Schreiben Sie! 
 

einen Text schreiben Schreib einen Text! Schreibt einen Text! Schreiben Sie einen 
Text! 

pauken  -- Pauk (e)! Paukt! Pauken Sie! 

Krok 4. 



Obejrzyj teraz dwa filmiki utrwalające tworzenie trybu rozkazującego 

a) „ Imperativ zu Hause” – ten filmik stworzyli wasi starsi koledzy i koleżanki z GIM TV 

https://www.youtube.com/watch?v=dCDqL5Cx6tk 

 

b) Gramatyka języka niemieckiego – tryb rozkazujący – obejrzyj tylko do minuty 1:53. Możesz 

też obejrzeć filmik do końca, gdy cię bardziej zainteresuje temat. 

              https://www.youtube.com/watch?v=YCkiIXQXcPc 

Następnie wykonaj ćwiczenia 2,3,4,5,6 w zeszycie ćwiczeń Kap.3 Lektion 6 Seite 42 

Krok 5. 

Teraz wykorzystamy tryb rozkazujący w wyrażeniach lekcyjnych – będziesz mógł je od dziś 

stosować podczas zajęć. 

  

wiederholen – powtórzyć 

Tak poproszę ciebie o powtórzenie:                               Wiederhol, bitte! 

Tak poproszę całą grupę o powtarzanie np. słówek:   Wiederholt, bitte! 

Tak ty poprosisz mnie o powtórzenie:                            Wiederholen Sie, bitte! 

 

die Aufgabe erklären – wyjaśnić zadanie 

Tak poproszę ciebie o wyjaśnienie zadania:                      Erkläre die Aufgabe, bitte! 

Tak poproszę całą grupę o wyjaśnienie zadania:              Erklärt die Aufgabe, bitte! 

Tak ty poprosisz mnie o wyjaśnienie zadania:                   Erklären Sie die Aufgabe, bitte! 

 

Przeanalizuj teraz i wpisz do zeszytu zadanie z podręcznika 4 Kap.3 Lektion 6 Seite 31 

 

Krok 6 
 
Zadanie  domowe 
1. Sprawdź, czy uzupełniłeś/-aś wszystkie ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń (według wskazówek wyżej), a 
następnie wyślij zdjęcie wypełnionych ćwiczeń w zeszycie ćwiczeń wyślij jako załącznik w 
odpowiednim miejscu na Classroom – to będzie potwierdzenie wykonania zadania 1 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=dCDqL5Cx6tk
https://www.youtube.com/watch?v=YCkiIXQXcPc


2.  Napisz w zeszycie jako podsumowanie i praca domowa 5 wyrażeń do nauczyciela  oraz 5 wyrażeń 
do kolegi/koleżanki, które przydadzą ci się na zajęciach języka niemieckiego – wykorzystaj zwroty 
podane w poprzednich lekcjach oraz w bieżącej lekcji  - możesz też skorzystać ze słowniczka w 
podręczniku str. 33. Wykonaj to według wzoru: 
 
 

do nauczyciela do kolegi 

Wiederholen Sie bitte! Gib mir einen Kuli bitte! 

  

  

  

  

  

 
 
Zdjęcie zadania  wyślij jako załącznik w odpowiednim miejscu na Classroom – to będzie 
potwierdzenie wykonania zadania 2 
 
Podziel sobie pracę  - masz czas do kolejnej lekcji online.  Viel Spass! 
 

 


	Jak tworzy się tryb rozkazujący w języku niemieckim?

