
Realizacja: 11 – 15 maja 2020 3 godziny 
 

CZASY W JĘZYKU NIEMIECKIM  
   

   
Czas teraźniejszy das Präsens  
  

To po prostu odmiana czasownika – odpowiednie końcówki.  
  

Czas przyszły  das Futur I  
Aby utworzyć formę czasu przyszłego należy użyć czasownika posiłkowego werden i bezokolicznika czasownika.  

ich werde  wir werden  

du wirst  ihr werdet  

er/sie/es wird  sie/Sie werden  

  
  

Przykład:  
  
Wir werden am Wochenende ins Kino gehen.  
Pójdziemy w weekend do kina.  
  
Użycie:  
  
1. Wydarzenia, które mają miejsce w przyszłości.  
  
Ich werde morgen zu dir kommen.  
Przyjdę do ciebie jutro.  
   

Czas przeszły prosty das Präteritum  
Tworzenie form czasu przeszłego prostego  
  
Czasowniki regularne:  
Do do tematu 1 i 3 osoby liczby pojedynczej dodajemy końcówkę -te. Do pozostałych form dodajemy 
końcówki osobowe.  
  
fragen (pytanie)  

Singular  Plural  

ich fragte  wir fragten  

du fragtest  ihr fragtet  

er/sie/es fragte  sie/Sie fragten  

  
  

Czasowniki nieregularne:  
Należy użyć formy czasu Präteritum i końcówek osobowych.  
  
laufen (biegać)  

Singular  Plural  

ich lief  wir liefen  

du liefst  ihr lieft  

er/sie/es lief  Sie/sie liefen  

  
  

haben (mieć) sein (być)    



To te czasowniki są najważniejsze, bo na podstawie ich tworzymy czas Präteritum innych 
czasowników, pogrubiłam wam koncówki (hatte dla regularnych, war dla nieregularnych)  

Singular  Plural  

ich hatte          war  wir hatten       waren  

du hattest        warst  ihr hattet         wart  

er/sie/es hatte  war  Sie/sie hatten  waren  

  
  

Czasowniki modalne:  
  
Tworzą czas Präteritum z przyrostkiem -t oraz końcówkami osobowymi.  

Bezokolicznik  können  müssen  dürfen  sollen  wollen  mögen  

ich  konnte  musste  durfte  sollte  wollte  mochte  

du  konntest  musstest  durftest  solltest  wolltest  mochtest  

er/sie/es  konnte  musste  durfte  sollte  wollte  mochte  

wir  konnten  mussten  durften  sollten  wollten  mochten  

ihr  konntet  musstet  durftet  solltet  wolltet  mochtet  

Sie/sie  konnten  mussten  durften  sollten  wollten  mochten  

  
  

Użycie: W tekstach pisanych: opowiadaniach, artykułach.  
  
Er fragte nach dem Weg.  
On zapytał o drogę.  
  
Ich schlief gestern sehr gut.  

Spałam wczoraj bardzo dobrze.  
   

   
Czas przeszły złożony das Perfekt  
Czas przyszły złożony tworzy się przy użyciu imiesłowu czasu przeszłego i 
czasowników haben i sein, odmienionych w czasie teraźniejszym.  
  
Czasownik posiłkowy haben tworzy czas Perfect z następującymi czasownikami:  
  
  
Czasownik posiłkowy sein tworzy czas Perfect z następującymi czasownikami:  
  
- czasowniki wyrażające ruch i wymagające dopełnienia w bierniku np. gehen (iść), fliegen (lecieć).  
- czasowniki oznaczające zmianę stanu np. einschlafen (zasypiać), aufwachen (budzić się).  
- czasowniki sein (być), werden (stać się), bleiben (zostać).  
  

Użycie: najczęściej w języku mówionym.  
  
Sein Chef hat ihn entlassen. Er ist jetzt arbeitslos.  
Jego szef zwolnił go. Jest teraz bezrobotny.  
  
In vier Stunden sind wir zurückgekommen.  
Wrócimy za cztery godziny.  
   
Ich bin krank gewesen. Byłam chora.  
Ich habe viel Arbeit  gehabt.         (haben). Miałem dużo pracy.  

Er    hat   gestern Deutsch    gelernt   . (lernen)   

Wir     sind  nach Berlin  gefahren . (fahren)  



   
   

Czas zaprzeszły das Plusquamperfekt  
Czas zaprzeszły tworzy się przy użyciu czasowników sein i haben, odmienionych w czasie 
przeszłym Präteritum w formie osobowej (war, hatte) oraz imiesłowu czasu przeszłego PARTIZIP II.  
  
malen (malować)  

Singular  Plural  

ich hatte gemalt  wir hatten gemalt  

du hattest gemalt  ihr hattet gemalt  

er/sie/es hatte gemalt  Sie/sie hatten gemalt  

  

fahren  

ich war gefahren                     wir waren gefahren  

du warst gefahren                   ihr wart gefahren  

er, sie, es war gefahren           sie, Sie waren gefahren  

   

                                    Monika macht am Montag Einkäufe.  

Präteritum (Imperfekt):   Monika machte am Montag Einkäufe.  

Perfekt:                         Monika hat am Montag Einkäufe gemacht.  

Plusquamperfekt:           Monika hatte am Montag Einkäufe gemacht.  

Futur:                           Monika wird am Montag Einkäufe machen.  

   

       Ich komme um 22 Uhr nach Hause.  

I.    Ich kam um 22 Uhr nach Hause.  

P.    Ich bin um 22 Uhr nach Hause gekommen.  

Pl.   Ich war um 22 Uhr nach Hause gekommen.  

F.    Ich werde um 22 Uhr nach Hause kommen.  

 


