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Zdania poboczne czyli szyk końcowy w zdaniach złożonych - ćwiczenia
Ćwiczenie 1: Ustal kolejność w zdaniach.
Szyk końcowy znajdziemy m. in. w zdaniach:
–

okolicznikowych czasu
Während (er arbeitete an dem Projekt), las ich ein Buch.

–

okolicznikowych przyczyny
Ich konnte nicht aufräumen, weil (ich habe ein interessantes Buch gelesen.)

–

okolicznikowych warunku
Wir können dir helfen, wenn (wir haben Zeit.)

–

okolicznikowych przyzwolenia
Obwohl (sie ist völlig gesund), geht sie nicht in die Schule.

–

okolicznikowych sposobu
Er lernt fleißig Deutsch, indem (er wiederholt jeden Tag neue Vokabeln.)

–

okolicznikowych celu
Lernt fleißig neue Vokabeln, damit (ihr könnt fließend Deutsch sprechen)!

–

pytających względnych
Weißt du, wie lange (er bleibt noch zu Haue)?

–

przydawkowych
Das ist mein Bruder, der (kann zusammengesetzte Sätze bilden).

Ćwiczenie 2: Ustal kolejność.
Kiedy on mnie wczoraj odwiedził, przyniósł kwiaty.
Als (er besuchte mich gestern), brachte er Blumen mit.
Wszyscy czekają, aż będą zawołani.
Alle warten, bis (sie werden aufgerufen).
Powiesz mi, dlaczego nie uważałeś?
Sagst du mir, warum (du hast nicht aufgepasst)?
Wiesz może, czy ulica jest jeszcze zamknięta?
Weißt du vielleicht, ob (die Straße ist noch gesperrt)?
Robię wszystko, żeby on mnie nie zapomniał.
Ich mache alles, damit (er vergisst mich nicht).
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Czy to jest kobieta, której wczoraj pomogłeś?
Ist das die Frau, der (du hast gestern geholfen)?
Im lepiej się znamy, tym lepsze jest nasze życie.
Je besser (wir uns kennen), desto besser wird unser Leben.

Ćwiczenie 3: Uzupełnij tłumaczenia.
–

Nie wiem czy on mnie jutro odwiedzi.
Ich weiß nicht, ob … mich morgen … … .

–
–

Czy wiesz, że on idzie dzisiaj do kina?
Weißt du, … … heute ins Kino …?

–
–

Kupię sobie podręcznik, ponieważ chcę uczyć się niemieckiego.
Ich kaufe mir ein Lehrbuch, … … … … … .

–
–

Kiedy wstaję o siódmej, jestem niewyspana.
… … um 7 Uhr ….. , bin ich nicht ausgeschlafen.

–
–

Czy to jest twój samochód, który stał na zakazie parkowania?
Ist das dein Auto, das im Halteverbot …?

–
–

Nie wiem dlaczego mnie nie słyszeliście.
Ich weiß nicht, … … … … … … .

–
–

Po tym jak zakończyłam studia, od razu znalazłam dobrą pracę.
… … das Studium … …, fand ich sofort einen guten Job.

–
–

Zrobię wszystko, żeby zadanie było dzisiaj rozwiązane.
Ich mache alles, … … heute … ….

–
–

Powiedzcie mi, kiedy naczynia muszą być zmyte.
Sagt mir, … … … … … .

–
–

Wiecie jak długo są otwarte te drzwi?
Wisst ihr, … … … …?

Ćwiczenie 4: Uzupełnij według tłumaczenia.
–
–
–
–
–

Nie mam czasu, ponieważ dzisiaj muszę wszystko kupić. Ich habe keine Zeit, weil ich heute alles … … .
Nie wiem, czy ona kupiła tego psa. Ich weiß nicht, ob … den Hund … … .
Powiesz mi, kiedy musicie sprzedać dom. Sag mir, … … das Haus … … .
Już wszyscy wiedzą, że pies będzie dzisiaj kupiony. Alle wissen schon, … … … heute … … .
Nie wiedziałem, dlaczego wszystko musi być sprzedane. Ich wusste nicht, … … … … … .
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