
Klasa 7 A i 7 B

Thema: Die Deklination die Modalverben typu: wissen, sollen, wollen, dürfen, 
können, mögen – odmiana czasowników modalnych.

Zapisz i zapamiętaj!

Czasowniki modalne są czasownikami nieregularnymi i odmieniają się inaczej niż 
czasowniki regularne. 

Ćwiczenie 1:

Proszę przepisać czasowniki do zeszytu wraz z tłumaczeniami: 

Wissen – wiedzieć, 

Sollen – mieć powinność, obowiązek,

Wollen – chcieć,

dürfen – mieć pozowlenie, 

können – móc, umieć, potrafić

mögen – lubić.

Ćwiczenie 2:

Następnie odmieniamy te czasowniki w liczbie pojedynczej i mnogiej.

Wissen – wiedzieć, 

l.p

Ich - weiss

Du - weisst

Er, sie, es – weiss

l.mn

Wir – wissen

Ihr – wisst

Sie, sie - wissen

Sollen – mieć powinność, obowiązek,



l.p

Ich - Soll

Du - Sollst

Er, sie, es – Soll

l.mn

Wir – Sollen

Ihr – Sollt

Sie, sie - Sollen

Wollen – chcieć,

l.p

Ich - Will 

Du – Wilst 

Er, sie, es – Will

l.mn

Wir – Wollen

Ihr – Wollt

Sie, sie - Wollen

dürfen – mieć pozowlenie, 

l.p

Ich - darf

Du – darfst

Er, Sie, Es – darf

l.mn

Wir – dürfen

Ihr – dürft

Sie, sie - dürfen



können – móc, umieć, potrafić

l.p

Ich – kann

Du – kannst

Er, Sie, Es – kann

l.mn

Wir – können

Ihr – könnt

Sie, sie - können

mögen – lubić.

l.p

Ich – mag

Du – magst

Er, sie, es – mag

l.mn

Wir – mögen

Ihr – mögt

Sie, sie - mögen

Proszę przyjrzeć się odmianom i wskazać cechy charakterystyczne tej odmiany.

Ćwiczenie 3:

Proszę nauczyć się odmiany tych czasowników

Ćwiczenie 4:

Wstaw czasownik modalny w odpowiedniej formie:



1. Ich……… systematisch lernen (sollen).

2. Du………. Schokolade essen (mögen).

3. Wir……… gut deutsch sprechen (können).

4. Ihr……….. alles (wissen).

5. Peter und Katrin…… zur Party gehen (dürfen).

6. Justyna………….. nach Deutschland fahren (wollen).

Powyższe ćwiczenie proszę uzupełnić I przetłumaczyć na j. polski. 

Opracowane zagadnienia proszę wysłać na maila: trmt@interia.pl

mailto:trmt@interia.pl

