
Realizacja: 8 maja (2 godziny) 

 

Thema: Modalverben. (Czasowniki modalne). 

 

Znacie już niektóre czasowniki modalne. Dzisiaj podsumujemy wszystkie, dokładając 2 

nowe.  

Przepiszcie do zeszytu i nauczcie się: 

 

können – móc, umieć, potrafić 

mögen – lubić 

müssen – musieć 

wollen – chcieć 

dürfen – mieć pozwolenie 

sollen – mieć powinność 

 

ich möchte – chciałbym 

 

Czasowniki te mają charakterystyczną odmianę. Formy dla „ich” i „er, sie, es” są takie same i 

nie mają końcówki. Poza tym zmienia się samogłoska w liczbie pojedynczej (oprócz pollen). 

 

ich           kann,     mag,     muss,    will,      darf,     soll 

du           kannst,   magst,  musst,   willst,    darfst,  sollst 

er, sie, es kann,     mag,     muss,    will,       darf,    soll 

wir          können,  mögen, müssen, wollen, dürfen, sollen 

ihr           könnt,    mögt,    must,     wollt,    dürft,    sollt 

sie, Sie    können, mögen,  müssen, wollen, dürfen, sollen 

 

Jeżeli połączysz czasownik modalny w 3. os. l. poj. z zaimkiem “man” powstanie znaczenie: 

man kann – można 

man muss – trzeba 

man darf – wolno 

man soll – powinno się 

 

Jeżeli w zdaniu występuje drugi czasownik musisz postawić go zawsze na końu: 

Muszę się uczyć niemieckiego. – Ich muss Deutsch lernen. 

Chcemy iść dzisiaj do kina. – Wir wollen heute ins Kino gehen. 

W restauracji nie wolno palić. – Im Restaurant darf man nicht rauchen. 

 

Ćwiczenie 1.  

Przepisując do zeszytu, wstaw dobrą formę czasownika modalnego. 

 

Ich ………………..  Schokolade. (mögen) 

Man ……………. hier nicht rauchen. (dürfen)  

Peter …………….. heute viel lernen. (müssen) 

…………….. du jetzt nicht zu Hause bleiben?(sollen) 

Ihr ………………. Am Samstag ins Kino gehen. (wollen) 

Wer ………………. die Matheaufgabe lösen? (können) 

 

Ćwiczenie 2. 

Przetłumacz na język niemiecki. 



1. Umiem mówić po nemiecku. 

2. Czy umiesz gotować? 

3. Musimy dzisiaj iść do szkoły. 

4. Powinieneś uczyć się języków obcych (Fremdsprachen). 

5. Czy chcesz w wakacje jechać w góry? 

6. Czy lubicie pizzę? 

7. Chciałbym mieć piątkę z niemieckiego. (eine Fünf in Deutsch) 

 

Ćwiczenie 3. 

Odpowiedz na pytania. 

1. Was kannst du gut? 

2. Was kanst du nicht? 

3. Was darfst du nicht? 

4. Was willst du am Wochenende machen? 

5. Was musst du zu Hause machen? 

6. Was sollst du? 

 

Podaję wam stronę do ćwiczeń online. Pod ćwiczeniem pierwszym na dole strony są następne 

ćwiczenia. Możecie od razu sprawdzić, czy zrobiliście dobrze. Z czasowników modalnych 

będzie kartkówka online, więc nauczcie się i poćwiczcie. 

 

https://niemiecki.ang.pl/cwiczenia/609/czasowniki-modalne-odmiana 

 

https://niemiecki.ang.pl/cwiczenia/609/czasowniki-modalne-odmiana

