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Jak może wyglądać orzeczenie?
- może składać się z jednego wyrazu – wtedy jest najłatwiej
Falls ich keine Arbeit habe, lasse ich mir etwas einfallen. – W razie
gdybym nie miała pracy, wpadnę na jakiś pomysł.

- może składać się z czasownika modalnego i bezokolicznika -->
wtedy oba słowa wędrują na koniec zdania, a na samym końcu
znajduje się odmieniony czasownik (tak jest zawsze)
Meine Schwester hat gefragt, ob ich ihr Geld leihen kann. – Moja siostra
pytała, czy mogę pożyczyć jej pieniądze.
Seit er nicht mehr arbeiten kann, geht es ihm finanziell schlecht. –
Odkąd on już nie pracuje, finansowo wiedzie mu się źle.
Wenn du dich um die Umwelt kümmern willst, sortiere den Müll. – Jeśli
chcesz się troszczyć o środowisko, sortuj śmieci.
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- może przybierać formy w czasach, które mają dwie części
składowe (Perfekt, Plusquamperfekt, Futur I)
Er hat verschlafen, obwohl er 9 Stunden geschlafen hat. – Zaspał,
chociaż spał 9 godzin.
Ich war müde, weil ich spät eingeschlafen war. – Byłam zmęczona, bo
późno zasnęłam.
Er hat festgestellt, dass er sicherlich reich sein wird. – On stwierdził, że
na pewno będzie bogaty.
Als meine Freunde in Urlaub waren, habe ich ihre Blumen gegossen. –
Kiedy moi przyjaciele byli na urlopie, podlewałam ich kwiaty.

- może być to czasownik rozdzielny --> w zdaniu podrzędnym taki
czasownik zachowuje się, jakby nie był rozdzielny – przedrostek i
formę czasownika piszemy razem
Wolltest du wissen, ob ich immer um 6 Uhr aufstehe? – Chciałeś
wiedzieć, czy zawsze wstaję o 6:00?
Der Mann hat gesagt, dass der Zug gleich ankommt. – Mężczyzna
powiedział, że pociąg zaraz przyjedzie.
Bevor ich meine Mutter anrufe, müssen wir sprechen. – Zanim zadzwonię
do mojej mamy, musimy porozmawiać.
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- mogą to być czasowniki składające się z dwóch części, np. tanzen
gehen, spazieren gehen, sich scheiden lassen, sich etwas gefallen
lassen, kennen lernen:
Er hat gesagt, dass sie gestern tanzen gegangen sind. – On powiedział,
że wczoraj poszli potańczyć.
Wusstest du, dass sie sich scheiden ließen? – Czy wiesz, że oni się
rozwiedli?
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