
Thema: Er muss Sport machen. On musi uprawiać sport. 

Na tej lekcji poznamy grupę czasowników modalnych, nauczymy sie je stosować i odmieniać. 

1. Posłuchaj zdań (słuchanka 46) i przyporządkuj im polskie tłumaczenia. 

1. Ich kann gut Schi fahren. 

2. Er muss Sport machen. 

3. Sie soll täglich trainieren. 

4. Klaus und Bastian möchten Fußball spielen. 

5. Sie will Judo machen. 

6. Das Kind darf hier nicht schwimmen. 

A. Ona chce uprawiać judo. 

B. On musi uprawiać sport. 

C. Umiem dobrze jeździć na nartach. 

D. Ona powinna codziennie trenować. 

E. Dziecku nie wolno tutaj pływać. 

F. Klaus i Bastian chcieliby grać w piłkę nożną. 

1………………….. 2……………………….. 3………………. 4……………………….. 5…………….6…………… 

2. Zapisz w zeszycie: 

ich kann – ja umiem                                            können – móc, umieć 

er muss – on musi                                                müssen – musieć  

sie soll – ona powinna                                         sollen – mieć powinność  

sie möchten – oni chcieliby                                möchten – chcieć, chcieliby 

sie will – ona chce                                                wollen – chcieć  

das Kind darf nicht – dziecku nie wolno          dürfen – móc, wolno 

3. Powyższe czasowniki to grupa czasowników modalnych. 

4. Zapisz jak się odmieniają: 

ich kann                     wir können 

du kannst                  ihr könnt 

er/sie/es kann          sie/Sie können 

1 i 3 osoba liczby pojedynczej są takie same – kolor niebieski 

1 i 3 osoba liczby mnogiej są takie same  - kolor zielony 

5. Odmianę pozostałych czasowników zobacz na stronie 118 w podręczniku i na filmiku: 

https://youtu.be/u8c5qvM7HV8 

 

 

6. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Czasownikom modalnym towarzyszy w zdaniu najczęściej 

drugi czasownik. Czasownik modalny znajduje się na drugim miejscu w zdaniu i się odmienia, 

a drugi czasownik na ostatnim miejscu w zdaniu i się nie odmienia. 

Zapisz przykłady: 

Ich kann gut Fußball spielen. Umiem dobrze grać w piłkę nożną. 

kann – czasownik modalny – drugie miejsce odmieniony 

spielen – czasownik towarzyszący – ostatnie miejsce nieodmieniony 

Ich muss Deutsch lernen.  Muszę uczyć się niemieckiego. 

https://youtu.be/u8c5qvM7HV8


7. Ułóż zdania z wyrazów: 

Wir/Basketball/spielen/wollen 

…………………………………………………………………. 

Ich/ gut/schwimmen/kann 

…………………………………………………………………. 

Er/täglich/trainieren/muss 

…………………………………………………………………. 

Peter/Karin/ins Kino/gehen/möchten/und 

…………………………………………………………………… 


