
Realizacja: 14 maja 2020 

Thema: Perfekt – ćwiczenia. 

 

W poprzednim plikuzamieściłam wam jeszcze raz zasady tworzenia Perfektu plus ćwiczenia. 

Dzisiaj, tj. 13 maja o 11.00 była lekcja online, w której uczestniczyła tylko Martyna. Na lekcji 

robiłyśmy ćwiczenia z podręcznika: 

5, 6, 7, 8 strona 87. 

Proszę odrobić w zeszycie. 

 

Dodatkowo przesyłam formy czasowników nieregularnych obowiązkowe do nauczenia: 

1. zaczynać  - beginnen bagann begonnen 

2. prosić – bitten bat gebeten 

3. pozostać – bleiben blieb geblieben s. 

4. przynosić – bringen brachte gebracht 

5. myśleć – denken dachte gedacht 

6. jeść –essen aß gegessen 

7. jechać – fahren fuhr gefahren s. 

8. znajdować – finden fand gefunden 

9. latać – Flieger flog geflogen s. 

10. dawać –geben gab gegeben 

11. podobać się – gefallen gefiel gefallen 

12. iść – gehen ging gegangen s. 

13. mieć – haben hatte gehabt 

14. pomagać – helfen half geholfen 

15. przychodzić – kommen kam gekommen 

16. biegać – laufen life gelaufen 

17. czytać – lessen las gelesen 

18. leżeć – liegen lag gelegen 

19. brać – nehmen nahm genommen 

20. wołać – rufen rief gerufen 

21. spać – schlafen schlief geschlafen 

22. pisać – schreiben schrieb geschrieben 

23. pływać – schwimmen schwamm geschwommen 

24. widzieć – sehen sah gesehen 

25. być – sen war gewesen s. 

26. śpiewać – singen sang gesungen 

27. siedzieć – sitzen saß gesessen 

28. mówic – sprechen sprach gesprochen 

29. stać – stehen stand gestanden 

30. umierać – sterben starb gestorben s. 

31. nosić – tragen trug getragen 

32. spotykać – treffen traf getroffen 

33. pić – trinken trank getrunken 

34. rosnąć – wachsen wuchs gewachsen s. 

35. myć, prać – waschen wusch gewaschen 

36. zostawać, stać się – werden wurde geworden s. 

37. ciągnąć – ziehen zog gezogen 

 

Pozostałe formy mogą być na później, będziemy je utrwalać systematycznie przy 

wprowadzaniu tematów z leksyki. 


