Dzień dobry
Pierwszy temat lekcji w tym tygodniu brzmi: Gabi, kauf bitte ein! –
poznajemy tryb rozkazujący.
W języku niemieckim tryb rozkazujący (Imperativ) tworzą następujące osoby:
2. osoba l. poj.

du –ty

1. osoba l. mn.

wir – my

2. osoba l. mn.

ihr – wy

3. osoba l.mn.

Sie – Pan, Pani, Państwo (forma grzecznościowa)

Utworzę teraz tryb rozkazujący dla czasownika kaufen – kupować
du kaufst

kauf(e)!

kup

Najpierw odmieniłam czasownik dodając końcówkę –st. Aby utworzyć tryb
rozkazujący odrzucam zaimek osobowy du i końcówkę –st. Pozostaje mi forma
kauf, która jest trybem rozkazującym dla osoby du. Mogę dodać do formy kauf
końcówkę –e. Nie jest to konieczne. Częściej dodaje się ją w języku mówionym,
niż w pisanym.
wir kaufen

kaufen wir!

kupmy

Aby utworzyć tryb rozkazujący dla osoby wir zamieniamy miejscami zaimek
osobowy i czasownik.
ihr kauft

kauft!

kupcie

Aby utworzyć tryb rozkazujący dla osoby ihr odrzucamy zaimek osobowy.
Sie kaufen

proszę kupić

kaufen Sie!

Aby utworzyć tryb rozkazujący dla osoby Sie, zamieniamy miejscami zaimek
osobowy i czasownik, tak jak dla osoby wir.
W przypadku czasowników nieregularnych musimy zwrócić uwagę na 2. osobę
liczby pojedynczej – du.
schlafen
du schläfst

a→ä
schlaf(e)!

śpij

W przypadku czasownika nieregularnego, w którym następuje zmiana głoski w
temacie a→ä, tworząc tryb rozkazujący usuwam zaimek osobowy, końcówkę
–st oraz umlaut, który pojawił się w wyniku odmiany.
lesen

e→ie

du liest
essen
du isst

lies!

czytaj

iss!

jedz

e→i

W przypadku czasowników nieregularnych, w których następuje zmiana głoski
w temacie e→ie lub e→i, tworząc tryb rozkazujący nie dodamy nigdy
dodatkowej końcówki –e.
Tryb rozkazujący stosujemy aby wydać komuś polecenie, rozkaz, lub wyrazić
prośbę. W przypadku prośby w zdaniu często pojawia się dodatkowo słówko
bitte – proszę. Popatrzcie z zdania:
Lies die Lektüre! – Przeczytaj lekturę.
Lies bitte die Lektüre! – Przeczytaj proszę lekturę.
Uwaga!!! W języku niemieckim zdanie w trybie rozkazującym zaczyna się
czasownikiem i kończy wykrzyknikiem.
Czasowniki sein – być i haben – mieć tworzą tryb rozkazujący nieregularnie.
du bist
wir sind
ihr seid
Sie sind

sei!
seien wir!
seid!
seien Sie!

du hast
wir haben
ihr habt
Sie haben

hab(e)!
haben wir!
habt!
haben Sie!

W zeszytach zróbcie notatkę z dzisiejszej lekcji. Utwórzcie tryb rozkazujący dla
czasowników, które zapisałam poniżej. Rozwiążcie również w zeszytach
zadanie 4 ze strony 92 w podręczniku. Prześlijcie proszę odrobione lekcje.

trinken – pić
warten – czekać
aufräumen – sprzątać
fahren – jechać
sehen – widzieć, patrzeć, oglądać
helfen – pomagać

Drugi temat w tym tygodniu: Sprechen Sie bitte Deutsch! – utrwalamy tryb
rozkazujący.
Ustnie wykonujemy zadanie 2, 3 i 5 ze stron 93-94 w podręczniku.
W zadaniu 2 pojawia się nowe słownictwo. Wyjaśniam:
Ich habe Hunger. – Jestem głodny/-a.
Ich bin hungrig. – Jestem głodny/-a.
Ich habe Durst. – Chce mi się pić.
Ich bin durstig. – Chce mi się pić.
Zadanie 6 ze strony 93 w podręczniku wykonajcie w zeszytach i prześlijcie.
Aby utrwalić tryb rozkazujący zróbcie również całą stronę 63 w zeszycie
ćwiczeń. Ćwiczeń nie musicie przesyłać.
Zadania dla chętnych.
Zainteresowani uczniowie wykonują w zeszytach zadanie 7 ze strony 93 w
podręczniku. Kto zrobi przesyła.
Poniżej znajduje się link do interaktywnych ćwiczeń utrwalających tryb
rozkazujący.
https://learningapps.org/index.php?s=imperativ
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