
Realizacja: 27 – 30 kwietnia 2020-04-27 

 

Thema: Imperfekt. 

 

Imperfekt to czas przeszły, który najczęściej występuje w tekstach pisanych. Znacie już czas 

przeszły Perfekt – on służy bardziej do mówienia. 

Uczyliście się form czasowników nieregularnych. Musicie sobie to teraz przypomnieć, bo 

będzie znowu potrzebne. 

Na początek przypomnijmy sobie czasowniki haben i sein. 

 

haben – hatte – gehabt 

sein – war – gewesen 

 

Uczyliście się odmiany: (przepiszcie do zeszytu) jest to czas przeszły IMPERFEKT. 

 

ich hatte                      ich war 

du hattest  du warst 

er, sie, es hatte er, sie, es war 

wir hatten  wir waren  

ihr hattet             ihr wart 

sie, Sie hatten             sie, Sie waren 

 

I teraz uwaga: czasowniki regularne odmieniają się w tym czasie tak jak „hatte”, a 

czasowniki nieregularne tak jak „war”. Końcówki macie pogrubione. 

 

Czasowniki regularne: 

np. machen  

 

ich machte 

du machtest  

er się es machte 

wir machten 

ihr machtet 

sie, Sie machten 

 

Czasowniki nieregularne:  

np. gehen – ging – gegangen 

 

ich ging 

du gingst 

er, sie, es ging 

wir gingen 

ihr gingt 

sie, Sie gingen 

 

To nie jest trudne, ale musicie sobie poćwiczyć, a przede wszystkim przypomnieć sobie 

czasowniki nieregularne i ich formy. Bez tego nie dacie rady.  

 

Ćwiczenie 3, 4, 5, 6 /78, 79 Ćwiczeniówka 

 



 

Thema: Wichtige Ereignisse. Ważne wydarzenia. 

 

 

das Ereigniss, -e – wydarzenie 

I. 

die Olympiade 

feiern– świętować, obchodzić 

heiter – pogodny, wesoły 

fröhlich – wesoły 

locker – luźny, rozluźniony 

die Stimmung – nastrój 

eindringen in + Ak. – drang ein  – ein gedrungen -  wtargnąć 

das olympische Dorf – wioska olimpijaska 

überfallen – überfiel – überfallen – napaść 

die Mannschaft – drużyna 

sterben- starb – gestorben – umierać 

der Zuschauer, - - widz 

stattfinden – odbywać się 

II. 

die DDR – NRD – Niemiecka Republika Demokratyczna (drugie państwo niemieckie do roku 

1990, państwo komunistyczne utworzone po II wojnie światowej, pod wpływem ZSRR tak 

jak my) 

die Berliner Mauer – Mur Berliński – odgradzał on część wschodnią od zachodniej 

die BRD – RFN – Republika Federalna Niemiec – państwo obecne i po wojnie państwo 

zachodnich Niemiec 

Obejrzyjcie proszę filmiki – trochę historii: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=Lwjiv7kqyVI 

verhindern – uniemożliwić 

der Bürger, - - obywatel 

der Teil,-e – część 

der Westteil – część zachodnia 

flüchten – uciekać 

die Massenflucht – masowa ucieczka 

der Verlust – strata  

die Arbeitskraft, - ”e – siła robocza 

die Wirtschaft – gospodarka 

auswirken – wpływać, oddziaływać 

III. 

sich versammeln – zbierać się 

unter dem Druck – pod presją 

der Grenzübergang, -”e – przejście graniczne 

der Fall der Mauer – upadek muru 

der Anfang – początek 

das Ende – koniec 

IV. 

auf dem Mond – na księżycu 

landem – lądować 

die Bandung - lądowanie 

https://www.youtube.com/watch?v=yfhijEUhQrc
https://www.youtube.com/watch?v=Lwjiv7kqyVI


weltweit – na całym świecie 

 

Zrób zadanie 1/82. Do obrazków dopasuj tytuły. 

 

Zrób zadanie 2/83 Przeczytaj teksty o wydarzeniach i odpowiedz w zeszycie na pytania. 

Wszystkie teksty są napisane w czasie przeszłym Imperfekta,  

Przepisz pytania do zeszytu. 

Słownictwo podałam wyżej. 

 

Wybierz sobie jedno wydarzenie i opowiedz o nim w zeszycie. Wykorzystaj dein Wortschatz 

z zadania 3.  

 

Es war am …. – to było … 

Das war im Jahr …. In… to było w roku …. W… 

Es ist in der Nacht vom… zum… passiert. To wydarzyło się w nocy z… na… -  

zuerst – najpierw 

dann – potem 

später – później 

zum Schluss -  na koniec 

Alle Waren sehr glücklich/erschrocken – Wszyscy byli bardzo szczęśliwi/wystraszeni. 

Viele haben sich gefreut.- Wielu cieszyło się. 

Einige haben geweint, andere gelacht. Niektórzy płakali, inni śmiali się. 

 

Ćwiczenie 1, 2 /77 Ćwiczeniówka (naucz się słówek z ćwiczeń) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


