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Deutsch problemlos
Uzupełnij stronę bierną.
Ich suchte meinen Hund. Szukałem mojego psa.
Mein Hund …………… von mir …………….… . Mój pies był przeze mnie szukany.
Er fotografierte gern Tiere. On chętnie fotografuje zwierzęta.
Tiere ………….… von ihm gern ……………… . Zwierzęta były przez niego chętnie fotografowane.
Mein Vater beobachtet meinen Bruder. Mój tata obserwuje mojego brata.
Mein Bruder …………..… von meinem Vater …………… . Mój brat jest obserwowany przez mojego tatę.
Der Lehrer ruft mich. Nauczyciel mnie woła.
Ich ………..… von dem Lehrer …………………… . Jestem wołany przez nauczyciela.
Meine Mutter tankte das Auto voll. Moja mama zatankowała samochód do pełna.
Das Auto ……… von meiner Mutter ….… . Samochód został zatankowany przez moją mamę do pełna.
Der Arzt operiert dich heute. Lekarz operuje cię dzisiaj.
Du …………..… heute von dem Arzt …………………….… . Jesteś dzisiaj operowany przez lekarza.

Zamień dopełnienie w Akkusativ-ie na podmiot w Nominativ-ie.
Der Prinz küsste den Frosch. Książę pocałował żabę.
....................... wurde von dem Prinzen geküsst. Żaba została pocałowana przez księcia.
Wir renovieren unseren Keller. Remontujemy naszą piwnicę.
............................ wird von uns renoviert. Nasza piwnica jest przez nas remontowana.
Mein Bruder fand im Keller eine Leiche. Mój brat znalazł w piwnicy zwłoki.
............................. wurde von meinem Bruder im Keller gefunden. Zwłoki zostały znalezione w
piwnicy przez mojego brata.
Meine Tante schreibt einen Artikel. Moja ciocia pisze artykuł.
........................... wird von meiner Tante geschrieben. Artykuł jest pisany przez moją ciocię.
Ich töte dich. Zabiję cię.
…………..………………..... wirst von mir getötet. Jesteś (Będziesz) przeze mnie zabity.
Er hasst mich. On mnie nienawidzi.
.......................................... werde von ihm gehasst. Jestem przez niego znienawidzona.
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Zamień podmiot na dopełnienie von + Dativ.
Wir bestellen eine große Pizza. Zamawiamy dużą pizzę.
Eine große Pizza wird von u…………… bestellt. Duża pizza jest przez nas zamawiana.
Der Arzt schrieb mich krank. Lekarz dał mi zwolnienie.
Ich wurde von …….… ……….. krankgeschrieben. Zwolnienie zostało mi dane przez lekarza.
Ich stelle Getränke in den Kühlschrank. Wstawiam napoje do lodówki.
Getränke werden v……...… …………… in den Kühlschrank gestellt. Napoje są przeze mnie wstawiane do
lodówki.
Mein Bruder schlug mich ins Gesicht. Mój brat uderzył mnie w twarz.
Ich wurde ……………..……. ins Gesicht geschlagen. Zostałam uderzona przez mojego brata w twarz.
Wer bereitet das Mittagessen zu? Kto przygotowuje obiad?
……………..….. wird das Mittagessen zubereitet? Przez kogo przygotowywany jest obiad?
Er schält Kartoffeln und schneidet sie klein. On obiera ziemniaki i kroi je na drobno.
Kartoffeln werden …………………….. geschält und kleingeschnitten. Ziemniaki są przez niego obierane i
krojone na drobno.
Czasowniki użyte w prezentacji.
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Uzupełnij zdania w stronie biernej zgodnie z tłumaczeniem.
Napisz te same zdania w stronie czynnej.
Mój pies był przeze mnie szukany.
Mein Hund ……..… von ……………… gesucht. / strona czynna: Ich suchte meinen Hund.
………………………………………………………………………………………………………………………………....…………………………
Mój brat jest obserwowany przez mojego tatę.
Mein Bruder ………..…… von mein…….. Vater ……………..… . / strona czynna: Mein Vater ………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………....………………………..
Jesteś dzisiaj operowany przez lekarza.
Du …………………….…… heute von de……………….. Arzt ……………….…… .
………………………………………………………………………………………………………………………………....…………………………
Artykuł jest pisany przez moją ciocię.
Ein Artikel ……………….… ……………………..… mein…………… Tante …………………..…… .
………………………………………………………………………………………………………………………………....…………………………
Żaba została pocałowana przez księcia.
Der Frosch ………………..…… ……………………… ……………………….… Prinzen …………………..…. .
………………………………………………………………………………………………………………………………....…………………………
Duża pizza jest przez nas zamawiana.
Eine große Pizza ………………………… ……………………..… …………………… ………………………….…. .
………………………………………………………………………………………………………………………………....…………………………
Ziemniaki są przez niego obierane i krojone na drobno.
………………………………………………………………………………………………………………………….…………………. .
………………………………………………………………………………………………………………………………....…………………………
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Zamień na stronę bierną.
Wir renovieren unseren Keller.
U………….. Keller …………….. von uns renoviert. Nasza piwnica jest przez nas remontowana.
Mein Bruder fand im Keller eine Leiche.
………………..… ……………..….. von …………………. Bruder …………………. . Zwłoki zostały …………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Er fotografierte gern Tiere.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Mein Vater beobachtet meinen Bruder.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
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Ich stelle Getränke in den Kühlschrank.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Mein Bruder schlug mich ins Gesicht.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Der Lehrer ruft mich.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Meine Mutter tankte das Auto voll.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Agnieszka Gębska

6

