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Klasa 7a i 7b 

 
Thema: Trennbare und untrennbare Verben. 
 
W tej lekcji dowiesz się najistotniejszych informacji o 
czasownikach rozdzielnie złożonych i czasownikach 
nierozdzielnie złożonych w języku niemieckim. 
 
Czasowniki rozdzielnie złożone (trennbare Verben) to 
czasowniki z małym słówkiem zaraz przed nimi 
(przedrostek). Przedrostek (Präfix) podczas odmiany 
czasownika oddziela się od niego i idzie na koniec zdania: 

 

Dzięki tym przedrostkom można stworzyć czasownik o 
zupełnie innym znaczeniu! 

Na pewno znasz czasownik “sehen”. Jeśli dodasz do niego 
słówko “fern” to powstanie “fernsehen”: fern + sehen = 
fernsehen 

„Sehen” oznacza widzieć, a „fernsehen” oglądać telewizję – 
dzięki przedrostkowi „fern”. 

Niektóre z przedrostków czasem opuszczają na chwilę 
czasownik i idą sobie na koniec zdania. Są to wówczas 
czasowniki rozdzielnie złożone : 

• “Ich kaufe in diesem Laden ein”. (“ein-” to jeden z 
przedrostków, które się rozdzielają, więc jest na końcu 
zdania) 

Niektóre z przedrostków wiernie towarzyszą czasownikowi i 
nigdy go nie opuszczają  . Mówimy wówczas o 
czasownikach nierozdzielnie złożonych. 



• “Ich empfehle dir diesen Laden. (“emp-” to jeden z 
przedrostków, które się nie rozdzielają, więc jest wraz z 
czasownikiem) 

Skąd wiadomo, kiedy przedrostek się oddziela od 
czasownika, a kiedy nie? 
 

O tym decyduje sam przedrostek. Poniżej znajdziesz listę 
tych, które się oddzielają od czasowników i tych, które się 
nie oddzielają. 

Czasowniki ( przedrostki) rozdzielnie złożone : 

Przedrostki, które się oddzielają od czasownika to na 
przykład : 

• ab|fahren 

• an|rufen 

• auf|wachen 

• aus|ziehen 

• bei|bringen 

• ein|kaufen 

• los|fahren 

• mit|kommen 

• her|bringen 

• hin|gehen 

• zu|lassen 

 

Czasowniki ( przedrostki ) nierozdzielnie złożone: 

Przedrostki, które nie oddzielają się od czasownika to: 

• besuchen 

• empfangen 

• entkommen 

• erteilen 

• gefallen 



• missverstehen 

• verfahren 

• zerreißen 

 

Zróbmy teraz Üb. 4, 5 S. 44- 45 z zeszytu ćwiczeń. W razie 
jakichkolwiek problemów przy tych ćwiczeniach proszę 
kontaktujcie się ze mną na grupie klasowej. 
Dzisiaj bez pracy domowej, ponieważ jest sporo materiału 
do zapamiętania z lekcji. 


