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Odpowiedzi w wykładzie na www.youtube.pl :  

Zdania ze spójnikami – Zdania czasowe. Niemiecki bez problemu.  

 

Zdania ze spójnikami - Zdania czasowe - ćwiczenia 

 

Ćwiczenie 1: Uzupełnij tłumaczenia. 

– … du mir …, komme ich mit meinen Plichten zurecht.  
Dopóki mi pomagasz, daję sobie radę z obowiązkami. 

 

– … du das Geschirr …, koche ich den Kaffee.  
Podczas gdy  ty zmywasz naczynia, ja  przygotuję kawę. 

 

– … mein Opa bei uns …, geht es ihm viel besser.  
Od kiedy mój dziadek z nami mieszka, jest mu o wiele lepiej. 

 

– Wir freuen uns alle, … unsere Oma zu Besuch …. 
Wszyscy się cieszymy, kiedy nasza babcia nas odwiedza. 

 

– … er vor den finanziellen Problemen …, lieh ich ihm ganz große Geldsummen. 
Ilekroć on stał przed finansowymi problemami, pożyczałam mu całkiem duże sumy pieniężne. 

 

– Ich habe mir den Knöchel verstaucht, … ich aus dem Bus … … . 
Zwichnęłam sobie kostkę, kiedy wysiadałam z autobusu. 

 

– Ich schreibe dir eine E-Mail, … ich zu Hause … . 
Napiszę ci e-maila, jak tylko będę w domu. 

 

– Ich warte, … sie gesund … .  
Poczekam, aż ona będzie zdrowa. 

 

– … ich nach Hause … …, legte ich mich ins Bett.  
Po tym jak wróciłam do domu, położyłam się do łóżka.  

 

Ćwiczenie 2: Połącz zdania spójnikiem „nachdem”, zastosuj następstwo czasów. 

Wsiądziemy do autobusu po zakupieniu biletów (po tym jak kupimy bilety). 

Wir steigen in den Bus ein.      Wir kaufen die Fahrscheine. 

………………………………………………………………………………………………………. 

Po tym jak zepsuł się mój samochód, musiałam korzystać z publicznych środków transportu. 

Mein Wagen ist kaputtgegangen.       Ich musste öffentliche Verkehrsmittel benutzen. 

………………………………………………………………………………………………………. 
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Ćwiczenie 3: Uzupełnij tłumaczenia. 

– … … sie … …, … er glücklich und mutig. 

Po tym jak ją poznał, stał się szczęśliwy i odważny.  

 

– … … eine Million im Lotto … …, … jeder sein Freud sein. 

Po tym jak wygrał milion w lotto, każdy chciał być jego przyjacielem.  

 

– Ich … den schweren Gipsverband tragen, … … mir das Bein … … .  

Musiałem nosić ciężki opatrunek gipsowy, po tym jak złamałam sobie nogę.  

 

Ćwiczenie 4: Uzupełnij zgodnie z tłumaczeniem. 

– Ich brauche einen Spiegel, (ich kämme mich).  

Potrzebuję lustra, kiedy się czeszę. 

 

– (das Wetter wird gut), werden wir ans Meer fahren.  

Kiedy będzie ładna pogoda, pojedziemy nad morze.  

 

– (Wir besuchten immer meinen Opa), freute er sich riesig.  

Zawsze kiedy odwiedzaliśmy dziadka, cieszył się ogromnie.  

 

– (ich war 10 Jahre alt), kam meine Schwester auf die Welt.  

Kiedy miałam 10 lat, przyszła na świat moja siostra.  

 

– Meine Mutter hat sich das Bein gebrochen, (sie ist aus dem Zug ausgestiegen).  

Moja mama złamała sobie nogę, kiedy wysiadała z pociągu.  

 

Ćwiczenie 5: Jakich spójników brakuje?  

– Wir freuen uns, … das Wetter schön ist.  

Cieszymy się, kiedy pogoda jest piękna. 
 

– … Polen gegen Deutschland gewonnen hat, haben alle gejubelt.  

Kiedy Polska wygrała z Niemcami, wszyscy się cieszyli. 
 

– Ich habe ein neues Hobby und viele neue Bekannten, … ich auf Facebook Übungen präsentiere. 

Mam nowe hobby i wielu nowych znajomych, od kiedy prezentuję ćwiczenia na facebooku. 
 

– … ich mich mit euch treffe, freut sich mein Herz. 

Ilekroć się z wami spotykam, cieszy się moje serce. 
 

– Ihr könnt die PDF-Version des Vortrags herunterladen, … ihr ihn bis zum Ende gesehen habt. 

Możecie  ściągnąć  wersję PDF tego wykładu, jak tylko obejrzycie go do końca. 
 

– Tschüs, … zum nächsten Mal! 

Cześć, do następnego razu!  


