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Moi drodzy!  

Poniżej przesyłam temat i ćwiczenia przewidziane na dwie lekcje. Proszę go wpisać lub 

wkleić do zeszytu. Jak wszystko sprawdzę to każdemu wyślę informację zwrotną.  

 

Pozdrawiam Marta Romańska  

 

 

Thema: Sag mir, was du fühlst. 

 

Proszę zapoznać się z Aktiver Wortschatz 7.2. str.103 

 

Bezokolicznik z zu 

 

Jeżeli w zdaniu występują dwa czasowniki, to pierwszy z nich jest w formie osobowej 

(odmieniony), a drugi w bezokoliczniku (nieodmieniony). 

Po niektórych czasownikach i wyrażeniach rzeczownikowych lub przymiotnikowych dodaje 

się przed drugim czasownikiem zu. 

Bezokolicznik z zu występuje po: 

• czasownikach: anfangen, beginnen, aufhören, brauchen, glauben, hoffen, haben, 

vorschlagen, vorhaben 

Ich beginne Deutsch zu studieren. 

        ↓                                     ↓ 

pierwszy czasownik       drugi czasownik (nieodmieniony) 

odmieniony) 

• wyrażeniach rzeczownikowych lub przymiotnikowych: 

Angst haben, Lust haben, Es ist interessant…, Es ist verboten…. (więcej 

przykładów w podręczniku na str. 102)  

Hier ist es verboten, zu rauchen. 

Er hat Lust, ins Kino zu gehen. 

 

Bezokolicznik bez zu (nie stawiamy zu przed drugim czasownikiem) występuje po: 

• czasownikach modalnych müssen, wollen, sollen, können, dürfen  

Er kann gut schwimmen. 

 

• czasownikach lassen, fühlen, hören, sehen 

Ich höre sie singen. 

 

• czasownikach ruchu fahren, gehen, kommen, laufen 

Er geht Tennis spielen. 

 

 

 

Thema: Rektion der Adjektive 

 

Rekcja przymiotników 

Wiele niemieckich przymiotników oraz imiesłowów przymiotnikowych łączy się z 

przyimkiem wymagającym określonego przypadku, np. 

 



verliebt  in + A – zakochany w 

Sie ist in Martin verliebt. 

 

(przykłady rekcji przymiotnika w ćw. 5 b str. 99 – proszę przepisać te rekcje 

do zeszytu i przetłumaczyć na język polski) 

 

 

 

Ćwiczenia, które należy odesłać na mojego emaila romanka1979@tlen.pl 

lub na Messenger w terminie do 12 maja 2020r. 
 

1.Podręcznik – ćwicz. 1 str. 96  

   ćwicz. 2 str.96 (w zeszycie, powstałe zwroty proszę przetłumaczyć na  

                                                  jęz. polski) 

2. Ćwiczeniówka – ćwicz. 2 i 3 str. 54/55 

          ćwicz. 6 str. 55  
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