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Z CZASOWNIKIEM NIEMIECKIM 

ZA PAN BRAT 

 

 

 

Beata Jodel 

 

 

 

 

 

 

Raport ten otrzymujesz ode mnie gratis,  

możesz go więc swobodnie rozpowszechniać i rozdawać. 

Jednak pod jednym warunkiem,  

nie możesz zmieniać jego treści. 

 

Pełną wersję tej publikacji znajdziesz na moim blogu w IX 2015: 

http://niemieckiwdomu.pl/index.php/2015/08/28/czasowniki-niemieckie/ 
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W tym Raporcie wyjaśnię Tobie bardzo 

dokładnie takie oto tematy: 

 

 

 

 

I. Jak najłatwiej tworzyć zdania w czasie 

przyszłym? 

 

II. Jak uporać się z czasownikami 

rozdzielnie złożonymi? 

 

 

 

 

 

 

 

I. Czas przyszły (Futur I) jak sama nazwa wskazuje wyraża 

czynności mające się odbyć w przyszłości faktycznie lub 

przypuszczalnie. Właściwie można też mówić w czasie 

teraźniejszym odnosząc się do przyszłości i tu jest 

analogia do języka polskiego. W języku niemieckim  

występuje dowolność w tym względzie. Albo mówimy w 
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czasie przyszłym albo w teraźniejszym dodając okolicznik 

czasu.  

 

    A więc: 

    Morgen gehe ich zur Arbeit – Jutro idę do pracy 

    In einer Woche fahre ich nach Bayern – Za tydzień jadę do    

    Bawarii. 

 

 

To był czas teraźniejszy a teraz zasady czasu przyszłego: 

 

 
 

                  ALLES IST KLAR WIE DIE SONNE 

         Wszystko jest jasne jak słońce 

 

 

 

 

 

Najważniejsza jest tu odmiana czasownika posiłkowego werden 

(zostać): 

Możemy to porównać do gramatyki angielskiej z czasownikiem will 

np. I will go = Ich werde gehen 
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Liczba pojedyncza Liczba mnoga 

Ich werde Wir werden 

Du wirst Ihr werdet 

Er, Sie, Es wird Sie werden 

 

 

Czasownik w zdaniu znajduje się na końcu zdania i jest w 

bezokoliczniku!!!  

 

Przykłady zdań: 

Ich werde gehen – Ja pójdę 

Du wirst schreiben – Ty napiszesz 

Er wird schlafen – On będzie spać 

Wir werden warten – My będziemy czekać 

Ihr werdet lernen – Wy będziecie się uczyć 

Sie werden malen – Oni będą malować 

To są krótkie zdania, w których pierwszy czasownik jest 

odmieniony przez osoby a drugi jest w bezokoliczniku. 

 

A teraz przykłady dłuższych zdań: 

Ich werde am Sonntag meine Eltern besuchen 

W niedzielę odwiedzę moich rodziców 

 

Du wirst am Montag für den Test lernen 

Ty będziesz się uczyć do testu w poniedziałek 

 

Klara wird am Freitag zum Augenarzt gehen 

Klara pójdzie do okulisty w piątek 

 

Wir werden ganz schnell Nachmittag arbeiten 

My będziemy całkiem szybko pracować po południu 

 

Ihr werdet im Krankenhaus länger bleiben 

Wy zostaniecie dłużej w szpitalu 

 

Sie werden nächste Woche nach Italien reisen 

Oni będą podróżować w następnym tygodniu do Włoch 
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 Ich werde gleich nach Hause fliegen. Hi, hi, hi. 

Będę zaraz leciała do domu 

 Ich habe einen schnellen Besen – mam szybką miotłę  

 Hexen reisen auf einem Besen – czarownice latają na 

miotle 

 

Jak widzisz w dłuższych zdaniach wszystkie dopełnienia takie 

jak okolicznik czasu czy miejsca wkładamy w środek zdania a 

na koniec zawsze czasownik w bezokoliczniku!!! 

To zupełnie inna zasada niż w polskiej gramatyce, dlatego 

trzeba ją szczególnie zapamiętać. 

 

 

        Jeśli chodzi o tworzenie zdań zaprzeczających to jest to bardzo  

        proste: 

Ich werde nicht tam Sonntag meine Eltern besuchen 

Czyli po werden wstawiamy nicht 

 

A pytanie tworzymy przez zamianę miejsc podmiotu i czasownika 

posiłkowego czyli: 

 

Werde ich am Sonntag meine Eltern besuchen??? 

Ja oder Nein 

 

 

Można również czas przyszły połączyć z czasownikami rozdzielnie 

złożonymi. 

  

Przykłady takich czasowników: 
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Aufmachen - otworzyć 

Zumachen - zamknąć 

Anziehen - włożyć 

Ausziehen zdjąć 

Einsteigen - wsiąść 

Aussteigen – wysiąść 

Umsteigen – przesiąść się 

Ausgehen – wyjść 

Ansehen - oglądać 

Verschreiben – przepisać, odpisać 

 

 

Oto przykłady gdzie można takie czasowniki zastosować wraz z 

czasem przyszłym: 

 

 
Ich werde die Torte zum Geburstag aufessen 

(Zjem tort na urodziny). Ich liebe Torten !  

 

        Ich werde das Fenster aufmachen 

        Otworzę okno 

        Du wirst die Tür zumachen 

         Zamkniesz drzwi 

Er wird die Jacke anziehen 

On założy kurtkę 

 

Wir werden die Pullover ausziehen 

My zdejmiemy swetry 

 

Ihr werdet in das Auto einsteigen 
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Wy wsiądziecie do samochodu 

 

Sie werden aus dem Zug in Frankfurt aussteigen 

Oni wysiądą z pociągu we Frankfurcie 

 

 

II. Czasowniki rozdzielnie złożone to specyficzne zagadnienie 

gramatyczne w języku niemieckim. Nie ma takiego 

zagadnienia w języku polskim ani angielskim ani 

hiszpańskim ani w rosyjskim. Może w jakimś jest, ale ja o 

tym nie wiem. Takich czasowników jest całe mnóstwo, 

dlatego temat jest godny uwagi. Zapewniam Cię, że można 

się tego nauczyć. Mi się udało, więc i Tobie się uda.  

 

 

Czasownik rozdzielnie złożony to po prostu zwykły     

czasownik, który z przodu ma przedrostek ułatwiający 

rozpoznanie co dany wyraz znaczy. 

 

A oto lista przedrostków: 

 

ab - abfahren (odjeżdżać) 

Der Zug fährt gleich ab. (Pociąg zaraz odjeżdża) 

        auf - aufräumen (posprzątać) 

        Die Kinder räumen das Zimmer auf (Dzieci sprzątają pokój) 

an - anrufen (zadzwonić) 

Ich rufe dich morgen an. (Zadzwonię do Ciebie jutro) 

 

auf – aufstehen (wstawać) 

Wir stehen um 7 Uhr auf in der Woche. (Wstajemy o 7 w tygodniu) 
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Das Telefon ist alt aber ich werde dich anrufen 

      Telefon jest stary ale zadzwonię do Ciebie 

 

aus - aussteigen (wysiadać) 

Du steigst am Hundegasse aus. (Ty wysiadasz na Ogarnej) 

 

aus - trinken (wypić) 

Ich trinke die Milch aus (Ja wypijam mleko) 

 

aus – auszahlen (wypłacić) 

Ich zahle das Geld heute aus (Wypłacam dzisiaj pieniądze) 

 

ein - einladen (zapraszać) 

Ich lade dich herzlich ein (Zapraszam Cię serdecznie) 

 

mit - mitnehmen (zabierać ze sobą) 

Was nehmen wir zu dem Geburtstag mit? (Co weźmiemy ze sobą na 

urodziny?) 

 

nach - nachdenken (zastanawiać się) 

Ich denke darüber nach. (Ja zastanowię się nad tym) 

 

statt - stattfinden (odbywać się) 

Die Vorlesung findet heute an der Akademie statt (Wykład odbędzie 

się dziś na Akademii) 

 

teil - teilnehmen (brać udział) 

Sie nimmt am Matheunterricht teil (Ona bierze udział w lekcji 

matematyki) 

 

vor - vorstellen (przedstawiać) 

Ich stelle meinen Freund vor (Przedstawiam mojego przyjaciela) 

 

 

weg - wegfahren (wyjeżdzać) 

Fährst du morgen weg? (Wyjeżdżasz jutro?) 

 

zurück- zurückkommen (wracać) 

Er kommt um 18 Uhr nach Hause zurück (On wraca o 18 do domu) 
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Ich soll den Kaffee austrinken 

                                         Powinienem wypić kawę 

 

 

Zasada jest taka :  

Czasownik rozdzielnie złożony jest w całości tylko w bezokoliczniku, 

natomiast w zdaniu oznajmującym odmieniamy czasownik stosownie 

do osoby a przedrostek przeskakuje na koniec zdania. 

 

Np. Ich mache das Buch auf (otwieram książkę) 

Das Buch aufmachen – otwierać książkę 

 

 

       Am Ende will ich das Eis aufessen 

                            Na koniec chcę zjeść lody 

Uważam, że czasowniki rozdzielnie złożone to ciekawy 

wynalazek, bo można samemu wykombinować co dany wyraz 

znaczy, przy odpowiedniej zmianie przedrostków.  

Np.  

packen – pakować 

einpacken – zapakować 
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verpacken – przepakować 

auspacken – wypakować 

 

Inny przykład: 

kommen – przychodzić, pochodzić 

ankommen – przybywać 

vorkommen – przytrafić się 

auskommen – utrzymać się 

  

 

Przekazałam Tobie wiedzę o dwóch ważnych tematach z 

niemieckiej gramatyki.  

Jeden bardzo prosty, bo dotyczący stosowania czasu przyszłego, 

gdzie potrzebna jest tylko jedna, jedyna odmiana.  

Natomiast drugi temat wymaga znajomości przedrostków przed 

czasownikami i operowania nimi w zdaniach. Jeśli to zrozumiesz 

to zrobisz duży krok do przodu ze znajomości języka niemieckiego. 

 

Dzięki zastosowaniu czasu przyszłego wraz z czasownikami 

rozdzielnie złożonymi możemy swobodnie mówić po niemiecku.  

 

Myślę, że każdy Niemiec to doceni. 

Życzę Tobie tego z całego serca! 

 

 

Beata Jodel 

Autorka bloga http://niemieckiwdomu.pl 
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