
Lektion 

Thema: Die Bücher stehen auf dem Regal 

 

* w tym temacie zajmujemy się wynikiem ruch, przemieszczania się. W zdaniach po przyimkach, rzeczownik 

stoi w celowniku 

 

1. Jeśli podajemy wynik ruchu, przemieszczenia się, określamy położenie np. „Książka leży na półce.”, 

stosujemy po przyimkach rzeczownik w celowniku. Odpowiadamy wtedy na pytanie „Wo?” (Gdzie?).  

Mówiąc o wyniku ruchu, przemieszczania się,  możemy użyć następujących czasowników: 
 

 stehen – stać   

 liegen – leżeć  

 sein – być     + przyimek np. auf + rzeczownik w celowniku 

 sitzen – siedzieć  

 hängen – wisieć 

 

Przykładowe zdanie: Die CDs liegen auf der Kommode.  

* komoda – die Kommode 

* jako, że mamy do czynienia z wynikiem ruchu (bo ktoś musiał płytki położyć na komodzie), komoda stoi                       

w celowniku 

 

* ściąga odnośnie celownika, nie przepisujesz do zeszytu 

 

  der  die  das  die (l.mn) rodzajnik określony w mianowniku 

                             

 

  dem  der  dem  den  rodzajnik określony w celowniku 

              

 

  einem  einer  einem  ----  rodz. nieokreślony w celowniku 

 

 

2. Podsumowanie: 

 

 
Wohin? Ruch, przemieszczanie się 

 

 
Wo? Wynik ruchu, przemieszczania się  

- rzeczownik wyrażony w bierniku 
- możliwe czasownika do zastosowania: 

a) stellen 
b) legen 
c) kommen 
d) hängen  

- rzeczownik wyrażony w celowniku 
- możliwe czasownika do zastosowania: 

a) stehen 
b) liegen 
c) sein 
d) sitzen 
e) hängen  

ZDANIA (pamiętaj, tu po przyimku rzeczownik stoi 
w bierniku): 
1. Ich hänge das Bild an die Wand.  
2. Du stellst die Vase auf den Tisch.  
3. Jan legt den Kuli auf das Bett. 

                     
 
              rzeczow. w bierniku 
 
                                                    rzeczow. w bierniku 

ZDANIA(tu, po przyimku rzeczownik stoi w 
celowniku): 
1. Das Bild hängt an der Wand. 
2. Die Vase steht auf dem Tisch. 
3. Der Kuli liegt auf dem Bett. 
               
 

rzeczow. w mianowniku 
 
                                                rzeczow. w celowniku 



Wykonaj proszę zad. 5 w zeszycie ćwiczeń na str. 82 (na końcu notatki znajdziesz odpowiedzi                                 

do samokontroli) 

 

Wskazówka do zadania: 

 

 

Der Laptop steht + przyimek + rzeczownik w celowniku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROZWIĄZNIA: 

Możliwe odpowiedzi: 

 

1. Der Laptop steht auf dem Schreibtisch.  

2. Das Smartphone liegt auf dem Schreibtisch, neben dem Laptop.  

3. Die Stehlampe ist neben dem Schreibtisch.  

4. Die Uhr hängt zwischen den Fenstern, über dem Bett.  

5. Das Bett ist an den Fenstern.  

6. Der Schreibtisch steht an der Wand. 


