
Realizacja: 15 – 16 kwietnia 2020-04-14 

 

Dziewczynki, przygotowuję dla was test online. Będzie dostępny niebawem, poinformuję was 

mailem, podam instrukcję i link do testu. 

 

A teraz zaczynamy nowy rodział ARBEITSWELT, czyli rozdział poświęconypracy. 

 

Thema: Wie lange hast du gearbeitet? Was hast du gemacht? 

 

Zadanie 1/80 Przepisz do zeszytu: 

 

frühstücken – jeść sniadanie 

in der Schule fleißig lernen – uczyć się pilnie w szkole 

Hausaugaben machen – odrabiać lekcje 

den Hund ausführen – wyprowadzić psa 

Musik hören unomputer am Computer spielen 

 

Układamy zdania o Bei w czasie teraźniejszym a potem przeszłym Perfekt. 

 

Bea frühstückt um 7.15 (Viertel nach sieben). 

Bea hat um 7.15 (Viertel nach sieben) gefrühstückt. 

 

Um 11 Uhr lernt sie fleißig in der Schule. 

Um 11 Uhr hat sie fleißig in der Schule gelernt. 

 

Um halb fünf macht Bea Hausaufgaben. 

Um halb fünf hat Bea Hausaufgaben gemacht. 

 

Sie führt um 17.50 (zehn vor sechs) den Hund aus. 

Sie hat um zehn vor sechs den Hund ausgeführt. 

 

Um 21 Uhr hört sie Musik und spielt am Computer. 

Um 21 Uhr hat sie Musik gehört und am Komputer gespielt. 

 

Jak tworzy się zatem czas przeszły Perfekt? Widzicie wytłuszczonym drukiem w zdaniach. 

Potrzebny jest czasownik „haben” i forma od czasownika z ge- …. –t. Jest to tzw. Partizip II. 

 

Zapioszcie w zeszycie: 

 

PERFEKT = „haben” lub „sein” + ……………….+ Partizip II (zawsze na końcu zdania) 

 

Czas przeszły Perfekt, to czas złożony. Tworzy się go za pomocą czasownika posiłkowego 

„haben” lub „sein” oraz formy Partizip II, która zawsze występuje na końcu zdania. 

 

Haben i sein – trzeba oczywiście odmieniać, alo to umiecie, prawda??? 

 

TWORZENIE PARTIZIP II: 

 

Do tematu czasownika dodajemy przedrostek ge- oraz końcówkę –t. 

machen – gemacht 



kaufen – gekauft 

lernen – gelernt 

frühstücken – gefrühstückt 

suchen – gesucht 

 

Uwaga!  

 

Czasowniki rozdzielnie złożone maja przedrostek ge- w środku: 

ausführen – ausgeführt 

zumachen – zugemacht 

einkaufen – eingekauft 

 

Nie mają przedrostka ge- czasowniki: 

- zakończone na –ieren 

studieren – studiert 

diktieren – diktiert 

diskutieren – diskutiert 

kontrolieren- kontroliert 

- rozpoczynające się na: be- ge- er- ver- zer- miss- ent- emp- 

besuchen – besucht (odwiedzać) 

bedienen – bedient (obsługiwać) 

gehören – gehört (należeć do) 

erzählen – erzählt (opowiadać) 

erkären – erkärt (wyjaśniać) 

verdienen – verdient (zarabiać) 

 

Czasami musicie dodać końcówkę –et, ale tylko przy czasownikach, których temat kończy 

się na  -t, -d, -chn, -ffn, -tm. 

arbeiten – gearbeitet (pracować) 

antworten – geantwortet (odpowiadać) 

warten – gewartet (czekać) 

öffnen – geöffnet (otwierać) 

zeichnen – gezeichnet (rysować) 

bilden – gebildet (tworzyć) 

atmen – geatmet (oddychać) 

 

TEORIA W KSIĄŻCE na stronie 92. 

 

Niektóre czasowniki tworzą Perfekt z „sięn”: 

- czasowniki wyrażające ruch w kierunku np. fahren, gehen, kommen, reisen … 

- czasowniki wyrażające zmianę stanu: aufstehen (wstawać), einschlafen(zasypiać), 

aufwachen(obudzić się), wachsen(rosnąć), sterben(umierać) 

- czasowniki: sein, werden, bleiben, passieren, geschehen (wydarzyć się) 

 

Np. Ich habe viel gelernt. ale: Ich bin viel gereist. 

       Er hat Mathe gelernt. ale: Er ist ins Kino gegangen. 

 

Na pewno pamiętacie, że jest dużo czasowników nieregularnych. Ich form Partizip II nie 

tworzymy samodzielnie, lecz uczymy się ich na pamięć z tabeli. Czy macie w podręczniku na 



końcu tabelę z tymi czasownikami??? Sprawdźcie i napiszcie mi w mailu, bo będziecie 

musiały się tego nauczyć. 

 

Zadanie 2/80 zrób w książce, ale: 

 

Zapiszcie czasowniki i ich Partizipy II w zeszycie i nauczcie się. 

 

anrufen- angerufen – dzwonić do 

aufstehen – aufgestanden s. – wstawać (s. oznacza, że Perfekt tworzymy z „sein”) 

waschen –gewaschen – myć się 

fahren- gefahren s. – jechać 

kommen – gekommen s. -  przybywać 

essen – gegessen – jeść 

arbeiten- gearbeitet – pracować 

zeigen – gezeigt – pokazywać 

kennen lernen – kennen gelernt – poznawać 

sehen – gesehen – widzieć, oglądać 

aufbessern – aufbessert – poprawić 

 

Zadanie 3/81 zrób w książce. 

 

Zadanie 4/81 w zeszycie. 

 

Przypominam odmianę haben i sein: 

ich habe   ich bin 

du hast   du bist 

er, sie, es hat  er, sie, es ist 

wir haben  wir sind 

ihr habt   ihr seid 

sie, Sie haben  sie, Sie sind 

 

Zadanie 5/81 w zeszycie. 

 

Praca domowa:  

Ćwiczeniówka ćwiczenia 1, 2, 3, 4 strona 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


