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Zaimki osobowe w celowniku (w Dativie) - ćwiczenia

Ćwiczenie 1: Quizik na początek?
–

ze mną:

für mich / mit mir
–

do nas:

zu uns / ohne euch
–

Pomagam jej.:

Ich helfe ihr. / Er hilft ihm.
–

Podobam ci się?
Gefällt er ihr? / Gefalle ich dir?

Ćwiczenie 2: Uzupełnij tłumaczenia.
Das Auto gehört ….

Samochód należy do niego.

Ich will … gefallen.

Chcę się jej podobać.

Er verspricht … alles.

On mi wszystko obiecuje.

Schmeckt … die Suppe?

Smakuje ci zupa?

Passt … die Jacke?

Czy kurtka pani odpowiada (pasuje)?

Rauchen schadet ….

Palenie wam szkodzi.

Ćwiczenie 3: Jakich czasowników brakuje?
–

Am 14 Februar habe ich frei. Der Termin … mir.
14 lutego mam wolne. Ten termin mi pasuje .

–

Von wem ist das Auto? Wem … es?
Od kogo jest ten samochód? Do kogo on należy?

–

Du lügst. Ich … dir nicht.
Ty kłamiesz. Nie wierzę ci.
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–

Alkohol ist ungesund. Er … euch!
Alkohol jest niezdrowy. On szkodzi wam.

–

Die Suppe ist lecker. Sie … ihm.
Zupa jest pyszna. Ona mu smakuje.

–

Du kannst mich beim Wort nehmen. Ich … dir alles.
Możesz trzymać mnie za słowo. Obiecam ci wszystko.

–

Sie ist krank. Ihr … der Hals ….
Ona jest chora. Ją boli gardło.

–

Meine Schwester ist bildhübsch. Sie … uns.
Moja siostra jest przepiękna. Ona nam się podoba.

Ćwiczenie 4: Uzupełnij tłumaczenia.
–

Ich schlafe heute … ….

Śpię dzisiaj u niego.

–

… … kann ich Pferde stehlen.

Z nią mogę kraść konie.

–

Ich will … … ins Kino gehen.

Chcę z wami iść do kina.

–

Dieses Auto ist ein Geschenk … … .

Ten samochód jest prezentem od nas.

–

Komm … … zurück!

Wróć do mnie!

–

… … weißt du das?

Od kogo to wiesz?

–

Ich komme morgen … … .

Przyjdę jutro do ciebie.

Ćwiczenie 5: Zaimki osobowe są potrzebne.
–
–
–
–
–

Ufasz mi?
Vertraust … … ?
Ona mi pomaga.
… hilft … .
Co panią boli.
Was tut … weh?
On mi się nie podoba.
… gefällt … nicht.
Co wam odpowiada (pasuje)?
Was passt … ?
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Ćwiczenie 6: Odwróć według wzoru.
Wzór:
My pomożemy tobie. Ty pomożesz nam.
Wir helfen dir. Du hilfst uns.
–

Mieszkam u niego. On mieszka u mnie.
Ich wohne bei ihm. Er wohnt bei … .

–

On obiecuje jej miłość. Ona obiecuje jemu wierność.
Er verspricht ihr Liebe. … verspricht … Treue.

–

Przyjdę do ciebie. Ty przyjdziesz do mnie.
… komme zu dir. … kommst zu … .

–

Pracujecie z nimi? Czy oni z wami pracują?
Arbeitet … mit …? Arbeiten … mit …?

–

My podobamy się panu. Pan podoba się nam.
… gefallen … . … gefallen … .

–

Wierzę wam. Wy wierzycie mi.
… glaube …. … glaubt … .

–

Marzymy o niej. Ona marzy o nas.
… träumen von …. … träumt von … .

Ćwiczenie 7: Sprawdź się.
1. W celowniku (Dativ) użyjesz:
a. mich
b. mir
2. „z wami, do niej” - to:
a. mit euch, zu ihr
b. zu euch, mit ihm
3. Po których przyimkach występuje celownik?
a. mit, zu, bei, von
b. für, ohne, gegen, um
4. Celownik odpowiada na pytanie:
a. Wen?
b. Wam?
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