
Heute ist Donnerstag, der dreißigste April 2020 

Thema: Wir sind nach Spanien gereist. –czas przeszły Perfekt z czasownikiem posiłkowym „sein“. 

 

1. Sprawdź, czy dobrze zrobiłeś zadania z poprzedniej lekcji – popraw błędy i przeanalizuj z 

czego one mogły wynikać 

1) begrüßen – wir haben die Lehrerin begrüßt (przywitaliśmy nauczycielkę) 

2) dauern – der Film hat eine Stunde gedauert (film trwał godzinę) 

3) gewinnen – wir haben im Lotto gewonnen (wygraliśmy w Lotto) 

4) machen – du hast deine Hausaufgabe gemacht (zrobiłeś zadanie domowe) 

5) stehen – das Auto hat in der Garage gestanden (samochód stał w garażu) 

6) sehen – ich habe dich nicht gesehen (nie widziałem cię) 

7) kaufen – wir haben eine große Pizza gekauft (kupiliśmy dużą pizzę) 

8) studieren – mein Bruder hat Medizin studiert (mój brat studiował medycynę) 

9) kommen – er ist nach Hause gekommen (on przyszedł do domu) 

10) gehen – meine Freunde sind nach Hause gegangen (moi przyjaciele poszli do domu) 

 

W przykładzie 9 i 10 podkreślony jest czasownik posiłkowy sein w odpowiedniej formie.  

W załączonym do poprzedniej lekcji pliku Perfekt-2 wyjaśniono, że użycie czasownika posiłkowego 

haben/sein zależy od znaczenia czasownika. 

 

 

 

 

 

 

2. Przepisz do zeszytu podane niżej zdania i zaznacz, do której z wymienionych wyżej grup 

należą użyte w nich czasowniki 

1. Ich bin in die Schule gegangen. 
2. Du bist gestern Rad gefahren. 
3. Er ist um 17 Uhr nach Hause gekommen. 
4. Sie ist im Gebirge gewandert. 
5. Wir sind zum Bus gelaufen. 
6. Ihr seid nach Italien gereist. 
7. Sie sind gestern spät eingeschlafen. 
8. Du bist heute um 6 Uhr aufgewacht. 
9. Wir sind in den Ferien zu Hause geblieben. 
10. Mein Bruder ist Pilot geworden. 

 

3. Przepisz poniższe zdania do zeszytu i uzupełnij brakujące czasowniki posiłkowe haben/sein 

używając je w odpowiedniej formie: 

1) Ich ________ gestern mit meinen Freunden in der Disco getanzt. 

Czasownik posiłkowy sein występuje przy czasownikach: 

I. oznaczających ruch, przemieszczenie, 

II. oznaczających zmianę stanu, 

III. czasownikach sein, werden, bleiben 

 



2) Du ________ auf mich gewartet. 

3) Wir _________ eine Kontrollarbeit in Deutsch geschrieben. 

4) Ihr _________ am Nachmittag eingekauft. 

5) Monika ________ meine Hausaufgaben kontrolliert. 

 

6) Ich _________ eine Woche bei der Oma geblieben. 

7) Du _________ immer gern gewandert. 

8) Jan ________ um 17 Uhr nach Hause zurückgekommen. 

9) Wir ________ gestern spät eingeschlafen. 

10) Ihr ________ im Sommer nach Spanien geflogen. 

4. Zadanie domowe: zrób w zeszycie ćwiczeń zad. 21 ze str. 61. 

Zapraszam też na konsultacje w czwartek o godz. 9:00 na platformie zoom. 

Katarzyna Mączko 


