
 
 
 
Witamy Cię na drugiej lekcji MSK Akademie Online J  
 
Fajnie, że jesteś  
 
 
 
   Zasubskrybuj nasz kanał na YouTube, aby być  
   na bieżąco z kolejnymi naszymi filmami: 
 
   https://www.youtube.com/channel/UCwBh2meyrxxlLsNNqrXfy3w/featured 
 
 
 
  
   Lecimy!  
 
  Zapamiętaj sobie zasadę budowy pytań w j.niemieckim: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Przetłumacz i przekształć następujące zdania w pytania. Utrwal nowe dla Ciebie 

słownictwo. 
 

PL DE (zdanie oznajmujące) DE (pytanie) 
Moja mama robi 
pancakes. 
 

  

Moja mama robi 
Cookies. 
 

  

Moja siotra geht do 
parku. (in den Park) 
 

  

My idziemy do babci. 
(zur Oma) 

  

     Oni idą do lekarza. 
 

  

    Wy idziecie do szkoły. 
 

  

    Oni są sympatyczni. 
 

  

    Ty jesteś zły. 
 

  



Odmień rzetelnie WSZYSTKIE czasowniki w 

zeszycie i naucz się ich poprzez ćwiczenie na pamięć. 

Przeczytaj je wszystkie na głos. Daj się sprawdzić 

jednemu ze swoich domowników. Niech Cię odpyta 

mieszając kolejność osób. Baw się budując zdania.  

Zorganizuj się dobrze i zaplanuj dobrze swoją pracę. 

Wystarczy, że odmienisz TYLKO DWA czasowniki 

dziennie, a gwarantuję SUKCES  !!  

 
2. Odmiana czasowników regularnych w czasie teraźniejszym (Präsens) 

 
   

 
                           SAGEN  mówić 
      ich sage   wir sagen 

          du sagst    ihr sagt 
                                er  sagt      sie/Sie sagen 

             sie sagt 
                         es  sagt 

 
 
 
GEHEN:  chodzić 

 
ich gehe    wir gehen 
du gehst    ihr geht 
er  geht              sie/Sie gehen 
sie geht 
es  geht 
         
        MACHEN robić 

ich mache    wir machen 
du machst    ihr macht 
er  macht      sie/Sie machen 
sie macht 
es  macht 

 
3. Odmień w ten sam sposób następujące czasowniki: 

 
 

• hören (słuchać) 
• bleiben (zostać) 
• fragen (pytać) 
• kaufen (kupować) 
• kochen (gotować) 
• kommen (przychodzić) 
• lachen (śmiać się) 
• schreiben (pisać) 
• schwimmen (pływać) 
• singen (śpiewać) 
• wohnen (mieszkać) 
• zeigen (pokazywać)  

 
 
 
 
 
 
 

Większość czasowników niemieckich 
odmienia się w czasie teraźniejszym 
Präsens regularnie przez zastąpienie 
końcówki bezkokolicznika -EN 
końcówkami osobowymi: 



4. Zaimki pytające niemiecki – do czego są ci potrzebne? 
 
 
Żeby zadać pytanie w języku niemieckim, masz dwie możliwości.  
Możesz albo zadać pytanie, na które odpowiedź brzmi tak/nie (Ja/Nein Fragen), a 
możesz też podpytać o szczegóły za pomocą tzw W-Fragen. Jeśli zdecydujesz się na 
drugą opcję, potrzebna Ci będzie znajomość zaimków pytających.  
Oto najważniejsze z nich: 
 

Zaimek pytający: W-Frage Przykłady 
wann     (kiedy) Wann gehst du in die Schule? 
wo         (gdzie) Wo wohnst du? 
warum (dlaczego) Warum machst du das? 
wer       (kto) Wer bist du?  
was      (co) Was machst du? 
wohin  (dokąd) Wohin geht er?  
woher (skąd) Woher kommt er? 

 
 
5. Przetłumacz następujące zdania:  
 
 

PL DE  
Dokąd Ty idziesz? 
 

 

Co robi Twoja siostra? 
 

 

Gdzie Ty zostajesz? 
 

 

Co moja mama 
kupuje? 

 

     Dlaczego oni są   
     smutni? (traurig) 
 

 

    Kto mieszka w   
    Zgorzelcu? 
 

 

    Kiedy oni   
    przyjdą? 
 

 

    Gdzie wy mieszkacie? 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.  Utrwal słownictwo z Lekcji 1: 
 

freundlich  – przyjacielski    unfreundlich  – nieprzyjacielski 
geduldig  – cierpliwy   ungeduldig  – niecierpliwy 
gesund  – zdrowy   krank   – chory 
kreativ  – kreatywny   unkreativ  – niekreatywny 
schnell  – szybki    langsam  – wolny 
sympathisch  – sympatyczny  unsympathisch – niesympatyczny 
nett   – miły    sauer   – zły/kwaśny 
 
 
Świetnie! Skończyliśmy! Możesz być z siebie dumny!  

Twoja nauka zaprocentuje, zobaczysz J  ,,Puzzel do puzzla’’ i niedługo 

będziesz ,,szprechać’’ J Zaufaj mi J 

 

Wchodząc w zakładkę „MSK Online’’ pojawią Ci się do wyboru różne 
pakiety ilości zajęć. Po kliknięciu ,,rezerwuję’’ wypełniasz formularz, a 
trener językowy kontaktuje się z Tobą na przestrzeni 24h. Potem już 
tylko indywidualny plan nauczania i naprzód! 
 
      www.mskakademie.de 
             https://www.facebook.com/yourmskakademie 
 

 

 
 
 


