
Heute ist Dienstag, der achtundzwanzigste April 2020 

Thema: Ich bin in die Schule nicht gegangen. – ćwiczenia gramatyczne czas przeszły Perfekt. 

 

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

czego one mogły wynikać 

Ćwiczenie 19 str. 61 – zeszyt ćwiczeń 

haben – gehabt     stehen – gestanden 

spielen – gespielt    gehen – gegangen 

zeigen – gezeigt    bekommen – bekommen 

fotografieren – fotografieret   fahren – gefahren 

begrüßen – begrüßt    kommen – gekommen 

sehen – gesehen    dauern – gedauert 

schicken – geschickt    schmecken – geschmeckt 

gefallen – gefallen    besichtigen  - besichtigt 

sein – gewesen     gewinnen - gewonnen 

Ćwiczenie 20 str. 61 – zeszyt ćwiczeń 

Czasowniki regularne:  geplant, geschmeckt, gezeigt, gedauert, gekauft, geschickt, geantwortet, 

gemacht 

Czasowniki nieregularne: gefahren, gegangen, gestanden, gekommen, gesehen, gewesen 

Czasowniki z końcówką -ieren: fotografiert (notiert, komponiert, studiert) 

Czasowniki rozdzielnie złożone: eingecheckt, weggefahren (eingekauft, aufgeräumt) 

Czasowniki nierozdzielnie złożone besichtigt, bekommen, gefallen, gewonnen 

Wir spielen gern Fußball. Wir haben gern Fußball gespielt. 

Er wohnt in Kanada. Er hat in Kanada gewohnt. 

Ihr kauft Pizza im Supermarkt. Ihr habt Pizza in Supermarkt gekauft. 

Was lernst du gern? Was hast du gern gelernt? 

Wir musizieren gern mit Freunden. Wir haben gern mit Freunden musiziert. 

Ich lerne viel. Ich habe viel gelernt. 

Sie putzt ihre Schuhe. Sie hat ihre Schuhe geputzt. 

Du machst eine Pause. Du hast eine Pause gemacht. 



 

2. Przeanalizuj zasady tworzenia czasu przeszłego z użyciem czasowników regularnych i 

nieregularnych: 

Czasowniki regularne:  ge + temat czasownika + t 

Ich habe meine Reise lange geplant. (Długo planowałam swoją podróż)  

ich habe geplant = planowałam 

Die Suppe hat sehr gut geschmeckt. (Zupa smakowała bardzo dobrze) 

     Die Suppe hat geschmeckt = zupa smakowała 

Wir haben im Supermarkt eingekauft. (Zrobiliśmy zakupy w supermarkecie) 

 

Czasowniki nieregularne: ge + (często zmieniony) temat czasownika + en  

Wir sind in die Ferien gefahren.  (Pojechaliśmy na ferie) 

    Wir sind gefahren = pojechaliśmy 

Ich bin in die Schule nicht gegangen. (Nie chodziłem/ nie poszedłem do szkoły) 

Der Bus hat vor der Schule gestanden. (Autobus stał przed szkołą) 

Du hast mich nicht gesehen. (Ty mnie nie widziałeś) 

 

3. Przeanalizuj przykłady zamieszczone w pliku Perfekt-2. 

 

4. Napisz w zeszycie czas przeszły od podanych czasowników w wyznaczonej formie i 

przetłumacz powstały zwrot według przykładu. (Wszystkie formy czasu przeszłego znajdziesz 

w omówionych w pkt. 1 zadaniach 19 i 20 ze str.61 w zeszycie ćwiczeń. 

 

Przykład:  spielen - ich habe viel Fußball gespielt. (Dużo grałem w piłkę nożną) 

fotografieren – du hast Katzen fotografiert (ty fotografowałeś koty) 

 

1) begrüßen – wir __________ die Lehrerin ____________ 

2) dauern – der Film _________ eine Stunde ____________ 

3) gewinnen – wir __________ im Lotto ___________ 

4) machen – du __________ deine Hausaufgabe __________ 

5) stehen – das Auto _________ in der Garage ____________ 

6) sehen – ich _________ dich nicht ___________ 

7) kaufen – wir _________ eine große Pizza ____________ 

8) studieren – mein Bruder ________ Medizin ____________ 

9) kommen – er ist nach Hause _____________ 

10) gehen – meine Freunde sind nach Hause ___________ 

 

W przykładzie 9 i 10 wpisałam czasownik posiłkowy sein w odpowiedniej formie, ale o tych 

czasownikach będzie następna lekcja. Trochę informacji znajdziesz też w załączonym pliku. 

Zapraszam też na konsultacje we wtorek o 8:30 na platformie zoom. 

Katarzyna Mączko 

Monika fotografiert Katzen. Monika hat Katzen fotografiert. 


