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NIEMIECKIE CZASOWNIKI - Darmowa lista 30 najpopularniejszych 

niemieckich czasowników wraz z tłumaczeniem i przykładowym zdaniem z 

jego zastosowaniem. 

 

 
 

1). sein – być (czasownik nieregularny). 

 

2). haben – mieć, 
Ich habe eine lebhafte Fantasie. (Mam bujną wyobraźnię.) 

 

3). werden – stawać się, 
In Zukunft werde ich Arzt. (W przyszłości zostanę lekarzem.) 

 

4). können – móc, umieć, potrafić, 
Könntest du mir helfen, bitte? (Mógłbyś mi pomóc, proszę?) 

 

5). müssen – musieć, 
Sie müssen noch einmal kommen! (Muszą państwo przyjść jeszcze raz!) 

 

6). sagen – mówić, powiedzieć, 
Was sagt seine Mutter zu seinem Job? (Co mówi jego matka o jego pracy?) 

 

7). machen – robić, 
Da kann man leider nichts machen. (Tutaj niestety nic się nie da zrobić.) 

 

8). geben – dawać, 
Gib mir den Schlüssel. (Daj mi ten klucz.) 

 

9). kommen – przybywać, 
Ich komme in zwei Tagen, wir können dann einen Kaffee trinken. (Przyjdę za dwa dni, możemy wtedy 

napić się kawy.) 

 

10). sollen – mieć powinność, 
Wir sollen oft Obst und Gemüse essen. (Powinniśmy jeść często owoce i warzywa.) 

 

11). wollen – chcieć, 
Wir wollen am Samstag in die Berge fahren. (Chcemy w sobotę jechać w góry.) 

 

12). gehen – iść, chodzić, 
Ich gehe in die Kirche. (Idę do kościoła.) 

 

13). wissen – wiedzieć, 
Weißt du, dass Katrin nach Kanada gezogen ist? (Wiesz, że Katrin wyprowadziła się do Kanady?) 
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14). sehen – widzieć, 
Kommt ihr heute? (Przyjdziecie dziś?) 

 

15). lassen – zostawiać, 
Er lässt hier sein Auto stehen. (On zostawi tu swoje auto.) 

 

16). stehen – stać, 
Der Sessel steht im Zimmer. (Fotel stoi w pokoju.) 

 

17). finden – znajdować, 
Ich kann meine Handtasche nicht finden, hast du sie gesehen? (Nie mogę znaleźć mojej torebki, 

widziałeś ją?)     

 

18). bleiben – zostawać (pozostawać), 
Es bleiben uns nur noch zwei Stunden. (Zostały nam już tylko dwie godziny.)  

 

19). liegen – leżeć, 
Wo liegt mein Heft? (Gdzie leży mój zeszyt?) 

 

20). heißen – nazywać się, 
Wie heißt du?” „Ich heiße Mats.” („Jak się nazywasz?” „Nazywam się Mats). 

 

21). denken – myśleć, 
Ich denke an meine Kinder (Myślę o moich dzieciach). 

 

22). nehmen – wziąć, brać, 
Nimmst du noch etwas? (Bierzesz coś jeszcze?)  

 

23). tun – czynić, zrobić, dokonywać, 
Was tust du denn da? (Co ty tam robisz?) 

 

24). dürfen – mieć pozwolenie na coś, 
Dürfen wir alles, was wir können? (Czy mamy pozwolenie na wszystko co możemy zrobić)? 

 

25). glauben – wierzyć, 
Mein Mann glaubt mir hundertprozentig. (Mój mąż wierzy mi w stu procentach.)  

 

26). halten – trzymać, 
Halten Sie diesen Sack (Trzymaj ten worek). 

 

27). nennen – nazywać, 
Ich nenne es gut? (Nazywam to dobrze?) 

 

28). mögen – lubić, 
Ich mag sie sehr. (Bardzo ją lubię.)  
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29). zeigen – pokazywać, 
Komm her, ich muss dir etwas zeigen. (Chodź tu, muszę ci coś pokazać.) 

 

30). führen – prowadzić, 
Was kann zu Stress führen? (Co może prowadzić do stresu?) 

 

 

 

 

Wejdź na: http://niemiecki1000slow.pl/1000slow  

jeśli chcesz nauczyć się najpopularniejszych niemieckich czasowników  

wśród 1000 najczęściej używanych niemieckich słówek z tłumaczeniem i wymową  

oraz rozpocząć ich naukę na specjalnie do tego przygotowanej stronie www.   

 

Więcej o szybkiej nauce niemieckiego dowiesz się na:  

http://niemiecki1000slow.pl 

 


