
Klasa IIa język niemiecki 

materiał do zrealizowania w terminie 11-15.05. 

 

Tamat lekcji: Die Klimaanlage war kaputt. 

Przypomnijcie sobie formy czasowników sein i haben w czasie przeszłym Präteritum                               

(podręcznik str. 29) i w ramach utrwalenia przetłumaczcie proszę zdania: 

1. Pokój był brudny. 

2. Jedzenie w hotelu było złe. 

3. Klimatyzacja była zepsuta. 

4. Goście byli  niezadowoleni. 

5. Nie mieliśmy ciepłej wody. 

6. Hotel nie miał parkingu. 

7. Telewizor był zepsuty. 

8. Mieliśmy pecha. 

 

 

Temat lekcji: Traumreise. 

Czas przeszły Perfekt 

Czas przeszły Perfekt tworzymy za pomocą czasownika posiłkowego haben lub sein oraz formy 
czasownika Partizip II. 

Czasownik haben oraz sein odmienia się w czasie teraźniejszym. Czasownik Partizip II znajduje 
się zawsze na koocu zdania i jest nieodmienny ! 

Ich bin krank gewesen. – Byłam chora. 
Ich habe heute lange gearbeitet. – Dzisiaj długo pracowałem. 
Ania hat neue Schuhe gekauft. – Ania kupiła nowe buty. 
Ich habe deinen Bruder gesehen. – Widziałem twojego brata. 

 

Kiedy sein, a kiedy haben? 

Haben używamy do czegoś co określa stan lub trwanie czynności, a sein do aktywności, które 
określają ruch. 

Er hat auf den Bus gewartet./On czekał na autobus. 

Habt ihr lange gearbeitet?/Długo pracowaliście? 

Der Hund hat unter dem Tisch gelegen./Pies leżał pod stołem. 

 

Wir sind in die Stadt gefahren./Pojechaliśmy do miasta. 

Er ist schnell nach Hause gelaufen./Pobiegł szybko do domu. 

Wann sind Sie angekommen?/Kiedy Paostwo przybyli? 



Czasowniki regularne 

Formę Partizip II tworzymy poprzez dodanie do czasownika przedrostka ge i koocówki -t. 

machen (robid)-gemacht 
kaufen (kupowad)-gekauft 
lernen (uczyd)-gelernt 
 
Wyjątek – jeśli czasownik kooczy się na -t,-d,-tm,-chn, -ffn, dodajemy koocówkę –et 

arbeiten (pracowad)-gearbeitet                                                                                                                        
zeichnen (rysowad)-gezeichnet 

Czasowniki nieregularne 

W większości przypadków, czasowniki odmieniają się w sposób nieregularny. W tym przypadku 
musicie się ich nauczyd na pamięd  

gehen (iśd)-gegangen 
fahren (jechad)-gefahren 
sein (byd)-gewesen 
treffen (spotkad)-getroffen 
lesen (czytad)-gelesen 
sehen (widzied, patrzed)-gesehen 
 
 
Przeanalizujcie zdania: 

Ich mache eine Pizza./Robię pizzę. 

Ich habe eine Pizza gemacht./Zrobiłam pizzę. 

Meine Mutter kocht eine Suppe./Moja mama gotuje zupę. 

Meine Mutter hat eine Suppe gekocht./Moja mama ugotowała zupę. 

Monika liest ein Buch./Monika czyta książkę. 

Monika hat ein Buch gelesen./Monika przeczytała książkę. 

 

 

Obejrzyjcie teraz krótki film: https://www.youtube.com/watch?v=pZ6wRMYulh4 a następnie 

uzupełnijcie dw. 2 na str. 34 w podręczniku. Powodzenia  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pZ6wRMYulh4

