Lektion 7
Ich mache die Küche sauber
Czyli o tym, że odmiana czasownika wcale nie jest trudna
Praca jako opiekunka lub opiekun osób starszych wymaga przede wszystkim
komunikatywnej znajomości języka, co nie oznacza, że można zrezygnować z
nauki gramatyki. Czasem jest ona nieodzownym elementem prowadzenia
zrozumiałej dla obu stron rozmowy. Ta lekcja jest wprowadzeniem do zasad
odmiany czasownika w języku niemieckim.
Aby prawidłowo odmienić czasownik, musisz znać nazwy poszczególnych osób.
ich [iś] – ja

wir [wir] -my

du [du] – ty

ihr [ir] - wy

er [er] – on

sie [zi] - oni

sie [zi] – ona

Sie [zi] – pan, pani, państwo

es [es] – ono
Podobnie jak w języku polskim, tak też w niemieckim każdej z powyższych osób
przypisana jest końcówka, którą dodajemy do czasownika, aby zdanie było
poprawne. Przykład:
robić
ja robię

my robimy

ty robisz

wy robicie

on, ona, ono robi

oni robią

Jednak zanim nauczymy się końcówek czasownika w języku niemieckim, musimy
wiedzieć do jakiej części je dodać.
Końcówki dodajemy zawsze do tematu czasownika. Tematem jest zwykle część,
która zostaje po odrzuceniu ostatniej części czasownika –en

Przykład:
Posłużymy się czasownikiem –machen- odrzucamy –en i zostaje nam temat
mach, do którego będziemy dodawać końcówki
Spróbujmy zrobić podobnie z czasownikiem kaufen, odrzucamy –en i zostaje
nam temat – kauf, do którego będziemy dodawać końcówki.
Oto schemat końcówek:
ich – e

wir – en

du – st

ihr - t

er, sie, es – t

sie, Sie - en

Po zapoznaniu się z powyższym schematem, mogły się u Ciebie pojawić
wątpliwości, które postaram się rozwiać.
Trzy osoby (er, sie, es) mają jednakową końcówkę czasownika, dlatego w naszym
schemacie zostały one ujęte razem.
To tyczy się również dwóch ostatnich zaimków (sie, Sie), dla których jest również
wspólna końcówka.
Z pewnością interesuje Cię, co oznacza Sie, pisane w dodatku z wielkiej litery.
Zauważyłaś/eś to już na poprzednich lekcjach i zapewne już się domyślasz. Sie
oznacza pan, pani oraz państwo. Tak, jedno słowo = trzy określenia.
Wiedząc już czym jest temat i znając zasady odmiany czasownika, jesteśmy w
stanie zbudować prawidłowe zdanie.
Spróbujmy zatem zastosować naszą wiedzę w praktyce i przetłumaczmy poniższe
zdania:
Idę do sklepu – ich gehe ins Geschäft
ich - ja, gehe - idę (gehen, odrzucamy en, zostaje nam temat geh, do którego
dodajemy końcówkę e), ins Geschäft – do sklepu
Robię zakupy – ich mache Einkäufe
Ich – ja, mache – robię (machen, odrzucamy en, zostaje nam temat mach, do
którego dodajemy końcówkę e)
Idziemy na spacer - wir gehen spazieren
Wir – my, gehen – idziemy, spazieren – spacerować

Musisz pamiętać również o tym, że zwykle nie rozdzielamy osoby i czasownika,
to znaczy, że niemieckie zdanie ma ściśle określony szyk wyrazów w zdaniu.

Zadanie 1. Połącz osoby z pasującymi do nich końcówkami.
ich

en

du

t

er, sie, es

t

wir

en

ihr

e

sie, Sie

st

Zadanie 2. Z podanej poniżej rozsypanki ułóż zdania. Pamiętaj o prawidłowej
odmianie czasownika. Zacznij od podkreślonego wyrazu.
1. du, stehen, um 8 Uhr (o ósmej godzinie)
……………………………………………………………….
2. Gehen, ihr, in die Kirche (do kościoła)
……………………………………………………………….
3. Sie, heute, kaufen, gehen
……………………………………………………………….
4. Wir, um 8 Uhr, kommen, heute
...................................................................
5. Um 2 Uhr, machen, das Mittagessen (obiad), Sie
……………………………………………………………….
Zadanie 3. Dopisz brakujące końcówki czasownika.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ich geh_ ins Geschäft
Du kauf_ nur Obst und Gemüse
Heute mach_ wir die Küche sauber
Hier flieg_ sie!
Er schreib_ morgen einen Brief.
Sie frag_ nach dem Weg.
Ihr lieg_ den ganzen Tag auf dem Sofa!

Rozwiązanie zad. 2. :
1. Du stehst um 8 Uhr
2. Ihr geht in die Kirche
3. Sie geht heute kaufen
4. Wir kommen heute um 8 Uhr
5. Sie macht das Mittagessen um 2 Uhr
Rozwiązanie zad. 3.
1.e, 2.st, 3.en, 4.t, 5.t, 6. t/en, 7.t

