
Hallo Leute, wir fangen mir der neuen Woche an :) /Kochani, zaczynamy nowy tydzień :)

Mittwoch, den 6. Mai 2020
Thema: Czas przeszły Präteritum- Einführung.

Angielski to mus, niemiecki Twój plus :) 

Obejrzyjcie proszę filmik:

https://www.youtube.com/watch?

Zróbcie notatkę w zeszycie:

Czas przeszły Präteritum (Imperfekt):

Präteritum (Imperfekt) to czas przeszły prosty stosowany głównie w prasie i literaturze, np. w bajkach, 
sprawozdaniach, życiorysach.

 

Budowa zadania w czasie Präteritum jest taka sama jak w czasie teraźniejszym, zastępujemy jedynie 
czasownik formą w czasie przeszłym. Np.:

Präsens: Er steht vor der Schule. On stoi przed szkołą.

Präteritum: Er stand vor der Schule. On stał przed szkołą.

 Präsens: Schreibst du heute eine Klassenarbeit? Piszesz dzisiaj klasówkę?

Präteritum: Schriebst du heute eine Klassenarbeit? Pisałeś dzisiaj klasówkę?

Wzór odmiany czasownika:

 

 ich   --- wir   (e)n

 du   st ihr   t

 er/sie/es   --- sie/Sie   (e)n

 

Form czasowników mocnych = nieregularnych należy uczyć się na pamięć.

Formy czasowników słabych = regularnych buduje się według wzoru:

 

machen   machte  kochen kochte  arbeiten  arbeitete

 

Zamiast końcówki en stosujemy te ewentualnie ete (przy czasownikach, których temat kończy się na t lub d. 

Formy machte, kochte, arbeitete są gotowe dla: ich, er, sie, es (1 i 3os. l.poj.)

Do pozostałych zaimków dodajemy końcówki osobowe według wzoru powyżej.

Przykład odmiany czasowników regularnych i nieregularnych w czasie przeszłym Präteritum

https://www.youtube.com/watch


 

 

 czasowniki regularne czasowniki nieregularne

ich  fragte  kochte  badete  blieb  zog mich an  wurde

du  fragtest  kochtest  badetest  bliebst  zogst dich an  wurdest

er  fragte  kochte  badete  blieb  zog sich an  wurde

wir  fragten  kochten  badeten  blieben  zogen uns an  wurden

ihr  fragtet  kochtet  badetet  bliebt  zogt euch an  wurdet

sie Sie  fragten  kochten  badeten  blieben  zogen sich an  wurden

 

Zwróć uwagę, że  forma czasownika dla er, sie es nie ma końcówki.

Formy czasownika dla ich, er, sie es  są takie same. 

 
Mittwoch, den 6. Mai 2020
Thema: Czas przeszły Präteritum- Übungen.

A teraz poćwiczcie na stronie:

http://niemiecki.co/str/cwiczenia/relc/6/relp/121.html

Pamiętajcie, że zarówno Perfekt jak i  Präteritum to czasy przeszłe. Form nieregularnych 
należy uczyć się na pamięć. Odwołuję Was do tabeli:

https://www.czasownikinieregularne.pl/uploads/1/3/4/6/13469490/niemieckie_czasowniki_nier
egularne.pdf

Dopiszcie sobie, proszę, do naszej tabeli w książce brakujące formy. Oczywiście można sobie 
też wydrukować tabelkę z linku i zaznaczyć tylko te czasowniki, którymi zajmowaliśmy się w 
Perfekcie (tabela w podręczniku str. 119). Tylko formy tych czasowników będą Was 
obowiązywać :). Wybierzcie sobie wygodną dla Was formę.
Czytajcie codziennie tabelę uzupełnioną o formy  Präteritum. Postarajcie się zapamiętać jak 
najwięcej. W przyszłym tygodniu podam Wam termin kartkówki z trzech form czasowników 
nieregularnych. Napiszecie ją jeszcze w maju!

Das ist alles für heute :)
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