
 
Niemiecki z MSK Akademie No. 5 
 
Na dzisiejszej lekcji poznasz czasowniki modalne które umożliwią Ci budowanie znacznie 
rozbudowanych zdań. Dzięki tym czasownikom, możesz wyrazić swój stosunek do wybranej 
czynności np: czy chcesz to zrobić, czy musisz, czy powinienes J 
 
Jak zbudujesz z nimi zdanie? To bardzo proste J Czasowniki modalne (podane poniżej w tabeli) 
pojawiają się na początku zdania zaraz po osobie, a OKOLICZNIK do którego się odnosimy 
przeskakuje na sam koniec zdania. Jak to wygląda? Pozwól, że niepoprawnie zbuduję poniżej zdania 
w języku polskim, tak abyś 1:1 zrozumiał o co chodzi. 
 

• Ja muszę do domu IŚĆ.              à  Ich muss nach Hause GEHEN. 
• Ty powinieneś matematyki się POUCZYĆ. à Du sollst Mathe LERNEN. 
• Ja chcę nowe auto KUPIĆ.                         à Ich will ein neues Auto KAUFEN. 
• My chcemy na urlop POJECHAĆ.             à Wir wollen in den Urlaub FAHREN. 

 
Wiadomo, że zdań po polsku nikt by tak nie zbudował, ponieważ w j.polskim po czasowniku 
modalnym występuje odrazu bezokolicznik (Ja muszę iść do domu), ale zależało mi na tym, abyś 
zobaczył bezpośrednią budowę zdań wg. Gramatyki niemieckiej.  
 

Ø Dawaj, przeczytaj sobie na głos odmianę tych czasowników, a jeżeli nie jesteś pewny   
     co do wymowy to wchodź na mój filmik: ___ 
 
     Musisz wykuć te czasowniki - poprzez ich ćwiczenie w różnych przykładach - na pamięć :D ...sorki :D  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No i nie byłabym sobą, gdybym nie dodała Ci tak wspaniałego i ważnego czasownika MÖCHTEN: 
 
      ich möchte     wir möchten 
     du möchtest    ihr möchtet 
      er/sie/es möchtet      Sie/sie möchten 
 
à Czasownik ten oznacza: chciałbym, chciałabym, chcielibyśmy… à CHCIEĆ w trybie przypuszczającym 
 
 
 
 



Jedziemy z wkuwaniem poprzez ćwiczenie. Każde zdanie przeczytaj na głos.  
KAŻDE :D 
. 
.. 
...KAŻDE :D 
 
1. Przetłumacz na j.niemiecki i wypowiedz każdy przykład na głos. 
 
 

• Ich ………………………. für morgen meine Hausaufgaben ………….. .     [müssen, machen] 

• Ich ………………………. mich bei Ihnen melden. Was ……………… Sie?   [sollen, wollen] 

• Nächste Woche …………………… wir nach Berlin …………………… .        [können, fahren] 

• Wir …………………… nächste Woche die Küche ……………………  .          [müssen, putzen] 

• Ich …………………… Englisch sprechen. Jetzt ………… ich aber Deutsch lernen. [können, wollen] 

• Ich  ………………  meine Hausaufgaben machen, aber ich …………  lieber spielen. [müssen, wollen] 

• Du …………………… hier nicht rein, du ……………… draußen warten. [dürfen, müssen] 

• Er ……………… nach Deutschland, aber er …………… kein Deutsch sprechen. [wollen, können] 

• Sie …………. etwas trinken? ………… ich Ihnen etwas bringen? [möchten, dürfen] 

• …………….. Sie mir helfen? Das Projekt …… bis morgen fertig sein.  [können, sollen] 

• Er ……….. einpacken, damit er morgen in den Urlaub fahren ………..  . [müssen, können] 

• ………………….. ihr kein Saft trinken? Ich …………….  euch etwas anderes anbieten? [möchten, 

können] 

• Du ………………. hart arbeiten, wenn du erfolgreich sein …………………... [müssen / wollen] 

 

2. Przetłumacz na j.polski następujące zdania: 

• Sie sollen nicht  so viel Pizza essen. 

• Darf ich dich etwas fragen? 

• Er darf nicht nach Hause gehen. 

• Dürfen wir dir helfen? 

• Ich will nach Italien fliegen. 

• Ich möchte einen Kaffee bestellen. 

• Ich muss die Hausaufgaben machen. 

• Ich und meine Schwester wollen in Deutschland arbeiten. 

• In diesem Restaurant darf man nicht rauchen. 

• Ohne Führerschein darf man kein Auto fahren. 

J I jak? Prawda, że proste? Jak już zrobiłeś całą stronę, to podeślij nam przez FB! 

Pochwal się swoimi postępami! Ściskamy i do zobaczenia wkrótce! 



 

 


