Lektion 12
Ich habe leider keine Zeit! Czyli o odmianie czasownika „haben“
Jednym z najczęściej używanych czasowników w języku niemieckim jest bez
wątpienia czasownik „mieć”, czyli „haben”. Lekcja ta przybliży Ci jego odmianę.

Jak zapewne pamiętasz z wcześniejszych lekcji odmiany czasownika, do tematu
dodajemy końcówki odpowiednie dla poszczególnych osób. Podczas odmiany
osobowej w czasowniku „haben” zachodzą jednak pewne zmiany również w jego
temacie:
Ich habe [iś habe] – ja mam
Du hast [du hast] – ty masz
Er/sie/es hat [er, zi es hat] – on, ona, ono ma
Wir haben [wir haben] – my mamy
Ihr habt [ir habt] – wy macie
Sie/sie haben [zi, zi haben] – państwo, oni mają

Jeśli przypomnisz sobie odmianę czasownika, zauważysz, że końcówki, które
dodajemy, nie różnią się od tych standardowych. Musisz jednak zwrócić uwagę
na to, że zmiany zachodzą w temacie czasownika.
Teraz kilka zwrotów z tym czasownikiem:
Ich habe keine Zeit. [iś habe kajne cajt] – nie mam czasu
Ich habe viel zu tun. [iś habe fil cu tun] – mam dużo do zrobienia
Hast du meine Brille? [hast du majne brile] - czy masz moje okulary
Ich habe jetzt meine Pause [iś habe ject majne pauze] – mam teraz przerwę
Wir haben andere Pläne [wir haben andere plene] – mamy inne plany
Sie haben Fieber [zi haben fiba] – Pani/pan ma gorączkę
Ich habe leider keine Ideen [iś habe lajda kajne ideen]– Niestety, nie mam
pomysłów

Haben Sie etwas dagegen? [haben zi etfas dagejgen]– Czy ma Pani/Pan/Państwo
coś przeciwko?
Ihre Tochter hat jetzt keine Zeit [ire tochta hat ject kajne cajt] – Pani/Pana córka
nie ma teraz czasu
Das hat Zeit [das hat cajt] – To ma czas, to może poczekać, bez pośpiechu
Ihr hat Recht [ir hat reśt] – Macie rację

Zadanie 1. Przetłumacz.
1. Niestety, nie mam teraz czasu.
…………………………………………………………….
2. Czy ma pani teraz czas?
…………………………………………………………….
3. Za godzinę mam przerwę.
…………………………………………………………….
4. Pani Blumen ma gorączkę.
…………………………………………………………….
5. Nie mam pani adresu.
…………………………………………………………….
6. Gdzie ma pani leki?
…………………………………………………………….
7. Czy ma pan bóle głowy?
................................................................
8. Czy ma pan mój numer telefonu?
…………………………………………………………….

Rozwiązanie:
1. Leider, habe ich jetzt keine Zeit.
2. Haben Sie jetzt Zeit?
3. In einer Stunde habe ich eine Pause.
4. Frau Blumen hat Fieber.
5. Ich habe Ihre Adresse nicht.
6. Wo haben Sie Medikamente?
7. Haben Sie Kopfschmerzen?
8. Haben Sie meine Telefonnummer?

