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Thema: Czas przeszły Perfekt 

Czas przeszły Perfekt jest jednym z czasów przeszłych w j 
.niemieckim .Nazywamy go czasem przeszłym złożonym 
ponieważ cała forma czasu przeszłego Perfekt  składa się z 
dwóch wyrazów. Używamy go w przypadku kiedy 
wykonana, zakończona przez nas czynność wpływa na 
nasze życie. Jest to czas dokonany. 

Konstrukcja 

Tworzymy go poprzez czasownik posiłkowy haben, lub sein 
odpowiednio odmieniony oraz forma Partizip II. 

sein/haben + temat czasownika + Partizip II 

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

Ich bin krank gewesen. – Byłam chora. 
Ich habe es nicht gewollt. – Nie chiałam tego. 
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 gdy czasownik: 

 wymaga dopełnienia w bierniku; 
 jest zwrotny 
 jest modalny 
 jest czasownikiem wyrażającym stan, lub trwanie 

czynności, które tym samym nie wyraża ruchu (np. leżał). 



Sein używamy gdy czasownik 

 nie wymaga dopełnienia w bierniku; 
 określa zmianę stanu; 
 zawsze przy werden, bleiben. 

Jak widać jest tutaj sporo teorii, którą musicie znać i 
wiedzieć, czym są na przykład czasowniki modalne zanim 
przejdziecie do nauki. Jeśli dalej tego nie zrobiliście to w 
tym momencie jest najwyższy czas. 

Podsumowując haben używamy do czegoś co określa stan, 
a sein do aktywności, które określają ruch. 

Odmiana czasowników regularnych 

Formę Partizip Perfekt (partizip II) tworzymy poprzez 
dodanie do czasownika przedrostka -ge i końcówki -t. 

Dla przykładu 

machen (robić)-gemacht 
kaufen (kupować)- gekauft 
lernen (uczyć)-gelernt 
Wyjątek – jeśli czasownik kończy się na -t,-d,-tm,-chn, -ffn, 
dodajemy końcówkę –et np.: 

atmen- geatmet 

antworten-geantwortet  

öffnen-geöffnet 

Zadanie domowe 

Odmień przez osoby w czasie teraźniejszym czasownik 
haben i sein. 

Miłej pracy! 

 

 


