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Stunde 

Thema:  Wie findest du die Klamotten? 

                Co sądzisz o tych ubraniach? 

Na początku przypominam odmianę czasownika finden-myśleć ,sadzić , uważać 

Zapisz ją do zeszytu: 

ich finde 

du findest 

er/sie/es findet 

wir finden 

ihr findet 

sie/Sie finden 

Dziś utrwalimy zaimki osobowe w bierniku. 

      Zaimki osobowe to wyrazy określające osoby i zastępujące rzeczownik. Mogą występować 

zarówno w liczbie pojedynczej jak i mnogiej, odmieniają się również przez przypadki.  

  Zaimek osobowy w języku niemieckim to nic więcej, jak ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie, 

Sie. Znacie? Pewnie, że tak! Te słówka poznajemy w języku niemieckim jako jedne 

z pierwszych. Mówię oczywiście o pierwszym przypadku gramatycznym, czyli o mianowniku 

(Nominativ). Później dochodzą do tego pozostałe przypadki, a jako drugi omawiany jest 

zazwyczaj biernik (Akkusativ). Przyjrzyjmy się mu bliżej. 

Jak odmieniają się zaimki osobowe w mianowniku (Nominativie)? 

Zerknij do tabelki. 

Nominativ mianownik 

ich ja 

du ty 

er on 

sie ona 



Nominativ mianownik 

es ono 

wir my 

ihr wy 

sie oni, one 

Sie Pan, Pani, Panowie, Panie, Państwo 

Jak odmieniają się zaimki osobowe w bierniku (Akkusativie)? 

Zerknij do tabelki. Celowo nie podaję tu polskich tłumaczeń. Nie da się przetłumaczyć 

każdego “uns” na (wen?was? kogo? co?) “nas”, bo może to oznaczać też czasem 

“nami”, “nam” itp. Aby poprawnie używać zaimków osobowych trzeba znać przypadki 

i pamiętać, od których zaimków osobowych w Nominativie pochodzą. 

Zapisz do zeszytu: 

Nominativ Akkusativ 

ich mich 

du dich 

er ihn 

sie sie 

es es 



Nominativ Akkusativ 

wir uns 

ihr euch 

sie sie 

Sie Sie 

Przykłady zaimków osobowych w bierniku (Akkusativie) 

Kennst du David? – Znasz Davida? 

Kennst du ihn? – Znasz go? 

Besuchst du Claudia und Tronte? – Odwiedzisz Claudię i Trontego? 

Besuchst du sie? – Odwiedzisz ich? 

Wie findest du die Klamotten? Co sądzisz o tych ubraniach? 

Ich finde sie modisch. Uważam ,że są modne. 

 
           Co da się zauważyć? Sie zawsze pozostaje sie, es pozostaje es. Tym sposobem prawie 

połowę zaimków macie z głowy, ich forma się po prostu nie zmienia. Mich występuje 

tak często, że aż trudno jest tę formę zapomnieć, z dich jest podobnie. Ich liebe dich. 

 

 Euch jest stosunkowo rzadko używane, ale warto jest je dokładnie zapamiętać, bo 

w tej osobie uczniowie często popełniają błędy. 

  

Zaimek niemiecki zastępuje często w zdaniu rzeczownik, przymiotnik oraz liczebnik. 

      Proszę teraz otworzyć podręcznik na stronie 102  i wykonać  zad 8c (przeczytajcie 

krótkie minidiologi, zaimki osobowe w bierniku zaznaczone są kolorem).Następnie zapiszcie 

do zeszytu zdania z zadania 8b str 102 

Na podsumowanie dzisiejszej lekcji, proszę wykonać zadanie w zeszycie ćwiczeń str. 67 

zad  13 

 


