
Klasa Id, język niemiecki 

materiał do zrealizowania od 04.05. do 08.05. 

 

Temat lekcji: Modalverben-Übungen. 

 

Podsumowujemy wiadomości o czasownikach modalnych:  

Co to jest czasownik modalny?

W języku niemieckim mamy sześć czasowników modalnych:

 müssen (musieć)

 wollen (chcieć)

 sollen (mieć powinność)

 können (móc, umieć, potrafić)

 dürfen (mieć pozwolenie)

 mögen (lubić)

Czasowniki modalne określają stosunek 

lub nastawienie mówiącego do treści wypowiedzi. 

Słowo modalny pochodzi od łacińskiego słowa

modus = sposób.

 

 

 

 



Jakie jest miejsce czasownika modalnego w zdaniu?

Czasownik modalny w formie 
osobowej i bezokolicznik

czasownika głównego tworzą 
orzeczenie zdania. 
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1. Ich muss Hausaufgaben machen.

2. Warum muss ich die Hausaufgaben machen?

1. Muss ich eigentlich die Hausaufgaben machen?

Muszę zrobić pracę domową. 

Dlaczego muszę zrobić pracę domową? 

Czy muszę zrobić pracę domową? 

Czasownik modalny w zadniu oznajmującym i pytającym może wystąpić 
na drugim (1,2) lub pierwszym (3) miejscu. 

Bezokolicznik czasownika głównego znajduje się
zawsze na końcu zdania. 

 

 

 

 

Czasownik modalny + SCHWIMMEN

Czasownik modalny zmienia 
stosunek i nastawienie

do wielu czynności. 
Zobacz to na jednym 

przykładzie. 
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1. Ich will (chcę) schwimmen.

2. Ich mag (lubię) schwimmen.

3. Ich muss (muszę) schwimmen.

4. Ich soll (powinnam) schwimmen.

5. Ich darf (wolno mi) schwimmen.

6. Ich kann gut (potrafię / umiem) schwimmen.

 



Przeczenie „nicht” 

A jeśli czegoś nie chcecie, nie 
umiecie, nie lubicie, itd...,

to wystarczy użyć
przeczenia nicht.

Copyright © 2020 Pearson Central Europe Perfekt| Infos aktuell

1. Ich will (nie chcę) nicht schwimmen.

2. Ich mag (nie lubię) nicht schwimmen.

3. Ich muss (nie muszę) nicht schwimmen.

4. Ich soll (nie powinnam) nicht schwimmen.

5. Ich darf (nie wolno mi) nicht schwimmen.

6. Ich kann gut (nie potrafię / umiem) nicht schwimmen.

 

 

Wykonajcie teraz zadania na stronie 76 w zeszycie ćwiczeo. Odpowiedzi prześlijcie mailem: 

lamasz@poczta.fm lub przez Messenger. 

mailto:lamasz@poczta.fm

