Czas przyszły - Das Futur

Czas przyszły - Futur

Jeśli chodzi o czas Futur w języku niemieckim należy wyróżnić Futur I oraz Futur II.

I. Futur I jest stosowany najczęściej do wyrażenia:

1. przyszłości np.

Wir werden noch einmal darüber sprechen. – Porozmawiamy o tym jeszcze raz.

Er wird arbeiten. – On będzie pracował.

Die Reise nach Italien wird zwei Studen dauern. – Podróż do Włoch będzie trwała dwie godziny.
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Ich werde am Wettkampf teilnehmen. – Wezmę udział w zawodach.

Za pomocą tego czasu możemy również wyrazić przyszłość następczą, jak np w zdaniu:

Ich werde meine Eltern besuchen, wenn ich In Warschau bin.

Odwiedzę moich rodziców, kiedy będę w Warszawie.

2. przypuszczenia, np.

Er wird wohl im Büro sein. – On chyba jest/ będzie w biurze.

Sie werden wohl ins Kino gehen. – Oni chyba poszli do kina.

Sie wird wahrscheinlich in den Ferien sein. – Ona jest chyba na wakacjach.
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3. zapewnienia czy też pogróżek np.

Du wirst es bereuen! – Jeszcze pożałujesz!

Ich werde das nie vergessen. – Nigdy tego nie zapomnę.

4. nakazów lub rozkazów np.

Du wirst es sofort machen! – Zrobisz to natychmiast!

Du wirst jetzt ins Bett gehen! – Idź teraz do łóżka!

Ihr werdet mit niemand darüber sprechen! – Nie mówcie o tym z nikim!

Teraz wyjaśnię jak należy tworzyć czas przyszły Futur I. Aby utworzyć zdanie w tym czasie
należy odmienić czasownik werden stosownie do osoby a na końcu zdania umieścić
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bezokolicznik czasownika podstawowego. Proste zdanie w czasie Futur I powinno wyglądać w
sposób następujący:

ich

werde

arbeiten. Ja będę prac

wir

werden

arbeiten. My będziemy

du

wirst

arbeiten. Ty będziesz

ihr

werdet

arbeiten. Wy będziecie

er sie es

wird

arbeiten. On będzie pr

Sie sie

werden

arbeiten. Oni/Pani/Pan

II. Teraz pragnę opisać czas Futur II:
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Czas Futur II jest stosowany najczęściej do wyrażenia:

1. przeszłości z odcieniem przypuszczenia np.

Er wird schon nach Deutschland gefahren sein. – On pojechał już chyba do Niemiec.

Sie wird wohl eingeschlafen sein. – Ona już chyba zasneła.

2. faktu lub przekonania, że określona czynność będzie zakończona w przyszłości np.

Sie werden den Bus bestimmt nicht erreicht haben. – Oni z pewnością nie zdążą na autobus.

Czas Futur II tworzymy za pomocą odmienionej formy czasownika werden oraz bezokolicznika
czasu przeszłego. Przykładowe zdanie w tym czasie:

5/6

Czas przyszły - Das Futur

ich

wir

du

ihr

er sie es

Sie sie

werde

werden

wirst

werdet

wird

werden
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