
Lektion 8 

Ich bin schon müde! Czyli o czasowniku być 

 

Poprzedni temat wprowadził Cię w zasady odmiany czasownika. Jednak, jak 

zapewne się domyślasz, nie wszystkie czasowniki odmieniamy według wcześniej 

poznanej reguły – w myśl zasady, że od każdej reguły są wyjątki   

Na początek zapoznam Cię z częściej występującymi czasownikami 

nieregularnymi, których koniugacji musisz się po prostu nauczyć na pamięć. Nie 

jest to dla Ciebie niczym nowym, ponieważ w języku polskim występują również 

takie czasowniki, przykładem może być tu czasownik być, którym zajmiemy się 

na tej lekcji - odmieniany zupełnie zmienia swoja postać – ja jestem, ty jesteś 

itd…. 

sein – być                                                  

ich bin [iś byn] – ja jestem                                      

du bist [du byst] – ty jesteś                                     

er, sie, es ist [er, zi, es yst] – on, ona, ono jest                     

wir sind [wir zynd] – my jesteśmy 

ihr seid [ir zajd] – wy jesteście 

Sie, sie sind [zi zind] – państwo, oni są 

 

Znając odmianę czasownika być możemy przekazać i zapytać o konkretne 

informacje. Przede wszystkim jesteśmy w stanie określać pewne rzeczy m.in. 

zapytać o samopoczucie. Oto przykłady: 

Wiedząc, że przy tworzeniu pytania czasownik musi znajdować się na początku 

zdania oraz znając słówko zmęczony, utworzymy zdanie: 

 

Sind Sie müde? [zind zi mude] – czy jest pani/pan/państwo zmęczona? 

Znając słówko chory: 

Bist du krank? [byst du krank] – jesteś chory/a? 



Znając słówno ładny/piękny: 

Du bist schön [du byst szyn] – jesteś ładna/y 

Znając słówko przeziębiony: 

Er ist erkältet [er yst erkeltet]– on jest przeziębiony 

Znając słówko smaczny: 

Ist das Mittagessen schmackhaft? - [yst das mitagesen szmakhaft] 

Czy obiad jest smaczny?  

 

Zadanie 1. Połącz prawidłowo. 

ich                                            sind 

du                                             seid 

er, sie, es                                 ist 

wir                                            bin 

ihr                                             bist 

sie, Sie                                      sind 

 

Zadanie 2. Uzupełnij prawidłowo odmieniony czasownik sein. 

1. Ich ………….. ein bisschen erkältet. 

2. Wir………….. schon nach dem Weg nach Hause. 

3. Sie ………….. ein schönes Mädchen! 

4. Ihr ………….. wirklich frech! 

5. Du ………….. sehr nett. 

6. Es …………… wirklich brav. 

7. …………… Sie müde? 

 

 

 

 



Zadanie 3. Spróbuj przetłumaczyć poniższe zdania. 

1. Jestem zmęczona. 

………………………………………………………………… 

2. Czy jesteś głodny? 

………………………………………………………………… 

3. Czy jest Pan głodny? 

……………………………………………………………….. 

4. Ona jest przeziębiona 

………………………………………………………………... 

5. Czy obiad jest smaczny? 

………………………………………………………………… 

 

 
Rozwiązanie zad. 3. : 

1. Ich bin müde 2. Bist du hungrig? 3. Sind Sie hungrig? 4. Sie ist erkältet 5. Ist das 

Mittagessen schmackhaft? 

 

Uwaga! Przede wszystkim zwróć uwagę na drugie i trzecie zdanie, ponieważ tu 

możesz dostrzec różnicę w użyciu czasownika sein (być) w obu przykładach. 

Pamiętaj również o tym, że nie możesz pominąć zaimka osobowego!  

Jest to dla Ciebie nowością, ponieważ w języku polskim jest to dopuszczalne, 

przykład: jem śniadanie, w języku niemieckim musisz natomiast powiedzieć: ja 

jem śniadanie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


