
Klasa 8 

Heute ist der 29. Oktober 2020 

Das Thema: Der Imperativ – tryb rozkazujący. 

 Proszę wejść na platformę   https://quizizz.com , utworzyć  konto i się zalogować , następnie wejść w 

link   https://quizizz.com/join?gc=42855336 

 i rozwiązać zadania ( na ocenę). Kod dostępu to  42855336. Czas na wykonanie zadania upływa o 

godzinie 13:30.     

Proszę obejrzeć film:  https://www.youtube.com/watch?v=YCkiIXQXcPc 

Proszę zrobić notatkę w zeszycie i przesłać zdjęcie (do wtorku tj. 3.11.2020r). 

Tryb rozkazujący służy przede wszystkim wydaniu polecenia bądź rozkazu.  

2. osoba liczby pojedynczej (du - ty) tworzy tryb rozkazujący poprzez utratę 

końcówki -st a ponadto nie dodajemy zaimka osobowego du:  

 

du fragst >> frag! pytaj! 

du gehst >> geh! idź! 

du gibst >> gib! daj! 

du sprichst >> sprich! mów! 

du nimmst >> nimm! weź! 

du rufst an >> ruf an! zadzwoń! 

du isst >> iss! jedz! 

Czasowniki mocne tworzą tryb rozkazujący dla 2. osoby liczby pojedynczej (du - ty) bez 

przegłosu: 

du fährst >> fahr! jedź! 

du läufst >> lauf! biegnij! 

du schläfst >> schlaf! śpij! 

Tryb rozkazujący dla 2.osoby liczby mnogiej (ihr - wy) to czasownik bez zaimka osobowego: 

ihr geht >> geht! idźcie! 

ihr wartet >> wartet! czekajcie! 

ihr fahrt >> fahrt! jedźcie! 

https://quizizz.com/join?gc=42855336


Formy trybu rozkazującego dla pierwszej i trzeciej osoby liczby mnogiej (wir - my oraz Sie - 

Państwo) tworzy się poprzez zamienienie miejscami zaimka osobowego i czasownika: 

wir gehen >> gehen wir! chodźmy! 

wir tanzen >> tanzen wir! tańczmy! 

W stosunku do osób, do których zwracamy się per Pan/Pani/Państwo tworzenie trybu 

rozkazującego wygląda następująco: 

Sie fragen >> fragen Sie! proszę pytać! 

Sie rufen an >> rufen Sie an! proszę zadzwonić! 

 

W 3. osobie liczby mnogiej (Sie - Państwo) można dodać wyraz bitte (proszę), aby 

nasze polecenie brzmiało nieco uprzejmiej. 

Czasowniki posiłkowy sein (być), tworzy tryb rozkazujący odrębnie.  

 

sein 

(być) 

du (ty) sei 

wir (my) seien wir 

ihr (wy) seid 

Sie (Państwo) seien Sie 

  

 

Die Hausaufgabe: Übung  13b,14,15/17 (Zesyzt ćwiczeń)                       

Proszę o przesłanie prac w formie zdjęć. Ostateczny termin 3.11.2020r. 


