
j. mn.niem.kl.Va-20.05.2020r.  

Thema: Was hast du auf der Party gemacht? Co robiłeś na imprezie?   

Czas przeszły Perfekt części czasowników mocnych powstaje poprzez dodanie do bezokolicznika 

przedrostka ge-. Ponieważ niektóre z tych czasowników wymagają czasownika posiłkowego haben a 

niektóre sein, w nawiasie podane są literki s dla sein i h dla haben. Możliwe jest, iż czasownik w 

zależności od kontekstu raz łączy się z haben a raz z sein. 

  fahren  ge-fahren (s/h) jechad  

geben  ge-geben (h) dawad 

 halten  ge-halten (h) trzymad 

 kommen - ge-kommen (s)- przybywad 

lesen  ge-lesen (h) czytad 

 rufen  ge-rufen (h) dzwonid  

schlafen  ge-schlafen (h) spad  

sehen  ge-sehen (h) widzied  

wachsen  ge-wachsen (s) rosnąd  

waschen  ge-waschen (h) myd 

Ich habe ein Buch gelesen. Przeczytałem książkę.  

Sie sind in die Stadt gefahren. Pojechali do miasta. 

 Habt ihr meine Brille gesehen? Widzieliście moje okulary? 

 Bis wie viel Uhr hat sie geschlafen? Do której godziny spała?  

W niektórych czasownikach oprócz przyjęcia przedrostka ge- następuje także zmiana samogłoski 

(samogłosek) rdzennych:  

 bitten  gebeten (h) prosid  

bleiben - geblieben (s) pozostawad 

essen  gegessen (h) jeśd  

finden  gefunden (h) znajdowad  

gehen  gegangen (s) iśd 

 helfen  geholfen (h) pomagad  

liegen  gelegen (h) leżed 



 nehmen  genommen (h) brad  

schreiben  geschrieben (h) pisad  

schwimmen  geschwommen (s/h) pływad  

singen  gesungen (h) śpiewad  

 stehen  gestanden (h) stad  

sprechen  gesprochen (h) mówid  

springen  gesprungen (s) skakad  

sterben  gestorben (s) umierad  

trinken  getrunken (h) pid  

treffen  getroffen (s) spotykad  

tun  getan (s) robid  

werden  geworden (s) stawad się 

 Antje hat viel von ihrem Urlaub gesprochen. Anke dużo mówiła o swoim urlopie.  

Mein Opa ist vor zwei Jahren gestorben. Mój dziadek umarł przed dwoma laty. 

 Ich habe gestern ein Goldkettchen gefunden. Wczoraj znalazłam złoty łaocuszek. 

 Ulrich hat heute zwei Flaschen Wein getrunken. Ulrich wypił dzisiaj dwie butelki wina. 

 Wir haben unsere Eltern um ihre Erlaubnis gebeten. Poprosiliśmy naszych rodziców o pozwolenie. 

 Wer hat euch geholfen? Kto wam pomógł?  

Hast du deine Schlüssel schon gefunden? Znalazłeś już swoje klucze?  

Na dzisiaj wystarczy. Proszę przyswoid sobie wszystkie formy.  

W ramach lekcji drugiej , która jest tez jeszcze dzisiaj proszę zrobid dwiczenia C4,D1 ,D2. 

Tych dwiczeo nie musicie mi przesyład. 

Miłej nauki 

Proszę jeszcze Darię ,Marka i Julie o zrobienie lekcji Edunect- odmiana czasownika regularnego-

dwiczenia, ponieważ jak patrzyłam wczoraj rano to jeszcze nie było zrobione. 

Darię Jagosz proszę o pilny kontakt mailowy i nadesłanie zaległych zadao domowych bo nie masz 

ocen. 


