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Przyimki określające czas
s

W, po  – an 
s

W, za – in 
s

Przyimki te łączą się z celownikiem dzięki czemu otrzymujemy:
s

An dem ->  am (am)
s

Przyjeżdżam w piątek  – Iś kome am frajtag
s

Po południu wychodzimy do lekarza – 

Am nahmitag gejen wija cum arct
s

Będą na miejscu 11 stycznia – Am elften janułar bin iś vor ort

In dem -> im 
s

Przyjadę w zimie – Iś kome im winta
ss

W tym miesiącu się zobaczymy –

 In dizem monat werden wija uns zejen
s

W ubiegłym tygodniu byłam u lekarza – 

In der lecten wohe war iś bajm arct

Czas przyszły - cukunftige cajt

Ona wraca za 2 tygodnie – zi komt in cwaj wohen curuk

Hans ma urlop za miesiąc – hans hat in ajnen monat zajn urlaup

      Przyimki określające czas
s

            W, po  – an (an)
s

           W, za – in (in)
s

         Przyimki te łączą się z celownikiem przez co

                    otrzymujemy:
     s

              An dem ->  am (am)
     s

                Przyjeżdżam w piątek  – Ich komme am Freitag 
   s

 Po południu wychodzimy do lekarza – Am Nachmittag gehen wir zum Arzt 
s

        Będą na miejscu 11 stycznia – Am 11 Januar bin ich vor Ort
  s

s

           In dem -> im
    s
       Przyjadę w zimie – Ich komme im Winter
   s

    W tym miesiącu się zobaczymy – 

      In diesem Monat werden wir uns sehen
    s

         W ubiegłym tygodniu byłam u lekarza –

            In der letzten Woche war ich beim Arzt 
    s

    Czas przyszły - Zukünftige Zeit
    s

            Ona wraca za 2 tygodnie – 

          Sie kommt in zwei Wochen zurück 

             Hans ma urlop za miesiąc – 

             Hans hat in einen Monat sein Urlaub 
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