
Na nowy tydzień jeszcze język niemiecki podstawowy:)

Mittowch, den 18. M  ä  rz 2020
Thema: Perfekt- Einführung.

Kochani, teraz przez dłuższy czas będziemy zajmować się czasem przeszłym złożonym.
Jak sama nazwa wskazuje będzie się on z czegoś składał. Z czego?

Z czasownika posiłkowego (haben lub sein) oraz nieodmiennej formy czasownika tzw. Partizip II

Czasowniki posiłkowe nic nie znaczą, pomagają jedynie zbudować poprawne zdanie. 
Przypomnijcie sobie odmianę czasowników posiłkowych:

Osoba Czasownik posiłkowy Partizip II Osoba Czasownik posiłkowy Partizip II
ich habe

gelernt

ich bin

gegangen

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

Czas Perfekt z „haben” czy „sein”? Oto jest pytanie..
Czas Perfekt tworzy się głównie z „haben”  – chyba, że wyrażamy ruch czy zmianę stanu, wtedy
używa się  „sein”. 

  Jeżeli czasownik wyrażający ruch ma u swego boku dopełnienie w bierniku, to wtedy Perfekt 
tworzy się z „haben”. Jeśli „coś” „dopełnia” czasownik i odpowiada na pytanie „kogo?co?” to 
wtedy użyjesz „haben”. Zobacz:

 „Ich habe meinen Vater ins Krankenhaus gefahren”. (kogo? co? zawiozłem – „meinen Vater”
= dopełnienie w bierniku, więc jest  „habe” pomimo, że jest wyrażony ruch)

 „Ich bin ins Krankenhaus gefahren.” („gefahren” wyraża ruch, nie ma żadnego dopełnienia 
w bierniku, stąd  jest „bin”)

….czasownikami wyrażającymi zmianę stanu takie jak  na przykład sterben, einschlafen, 
verwelken:

 „Ich bin gestern schnell eingeschlafen.”/ Szybko wczoraj zasnęłam. (zmiana stanu: 
obudzony śpiący)

 „Er ist vor eine Woche gestorben.” / Zmarł tydzień temu. (zmiana stanu: żywy zmarły)

…z czasownikami „sein”, „werden” i „bleiben”

 „Ich bin gestern zuhause geblieben.” /Wczoraj zostałam w domu
 „Ich bin gestern bei Maria gewesen.” /Wczoraj byłam u Helgi.
 „Was ist gestern passiert?” /Co się wczoraj wydarzyło?

Uwaga!
Wszystkie czasowniki zwrotne  (czyli te z „mich”, „dich”, „sich” itp.) łączą się z „haben” w Perfekt
– niezależnie od tego, czy wyrażają ruch czy zmianę stanu: „Ich habe mich verliebt.”, „Ich habe 
mich verlaufen.”

https://www.nauka-niemieckiego.net/gramatyka/srednio-zaawansowanych/czasowniki-zwrotne-niemiecki/


 Üb. 1: Wstaw „haben” lub „sein” w odpowiedniej formie!
1. Er _____ 30 Minuten im See geschwommen.

2. Er _____ über den Fluss geschwommen.
3. Ich _____ heute zum ersten Mal das Auto gefahren.
4. Ich _____ mit dem Auto zu meiner Freundin gefahren.
5. Ich _____ ihm auf der Post begegnet.
6. Ich _____ heute sehr früh aufgestanden.
7. Da er lange auf der Party geblieben _____, _____ er sofort eingeschlafen.
8. Um wie viel Uhr _____ der Zug angekommen?
9. Die Rosen, die ich von meinem Freund bekommen habe, _____ schon längst verblüht.
10. Mein Arm _____ geschwollen, weil mich eine Biene gestochen _____.
11. Warum _____ du mich so früh geweckt?
12. Der Kugelschreiber _____ vom Tisch gefallen.
13. Der Film _____ mir sehr gefallen.
14. Bei dem Unfall _____ viele Menschen ums Leben gekommen.
15. Ich _____ ihn nicht verstanden.

Mittowch, den 25. M  ä  rz 2020
Thema: Partizip II.

Sposób tworzenia imiesłowów Partizip II od czasowników regularnych:
 To te, których nie znajdziecie na liście, której mieliście się nauczyć. Sprawa nie jest 
skomplikowana, wystarczy do tematu czasownika (to ta jego część, która zostaje po odjęciu 
końcówki -en) dodać przedrostek ge- oraz przyrostek -t/-et, np. 
fragen – gefragt, machen – gemacht, bilden – gebildet, antworten – geantwortet. 

Sposób tworzenia imiesłowów Partizip II od czasowników nierozdzielnie złożonych:
 Przypominam, to są:
be-, ge- (czyli ręka w górę tak jak kreska od litery „b” i ręka w dół, jak kreska przy literze „g”), 
emp-, ent- (bo w alfabecie mamy najpierw „m”, potem „n”), 
zer-, ver- , er- (wszystkie możliwości z „er” :) i 
miss- (czyli najpiękniejsza na końcu- ktoś kiedyś powiedział, że ostatni będą pierwszymi;).

Czasowniki nierozdzielnie złożone nie otrzymują przedrostka ge-.
bemalen- bemalt, gefallen- gefallen, erkennen- erkannt verbringen- verbracht

Sposób tworzenia imiesłowów Partizip II od czasowników rozdzielnie złożonych:

Wszystkie inne czasowniki z przedrostkami (oprócz tych ww) są rozdzielnie złożone. Skoro 
rozdzielnie tzn., że coś się musi rozdzielać. Rozdziela się przedrostek, następnie wstawia -ge- 
i dopiero formę Partizip II, np.:
aufstehen- aufgestanden, anrufen- angerufen, sich ausruhen- sich ausgeruht, losgehen- losgegangen

 
Sposób tworzenia imiesłowów Partizip II od czasowników zakończonych na -ieren:
Imiesłowy tych czasowników również nie otrzymują przedrostka ge-, np.:
komponieren- komponiert, protestieren- protestiert, illustrieren- illustriert, reparieren- repariert

Üb. 1: Dopisz formę Partizip II”
Przykład: schreiben = geschrieben, machen = gemacht, lernen = gelernt

1.) gehen = ….............., zusehen =....................... , ausgeben = ....................



2.) zurückkommen =..................................... , komplizieren = …............................

3.) denken =.......................... , essen = …...................., fahren = …...........................

4.) sprechen =............................ , spielen = …..................., trinken =........................... 

5.) zuhören =............................ , einkaufen = ….........................., lieben = …...................

6.) fliegen =................................ , fragen =.......................... , helfen = …..........................

7.) sein =.................................. , haben =.......................... , werden = ….........................

8.) beschreiben =.............................. , einschlafen = ….......................................

9.) bleiben =........................... , nehmen =...................... , protestieren = …......................

10.) bekommen = …......................, bestellen =..................... , besuchen = …...................

11.) öffnen =............................ , probieren = ….................................., regnen = …............

12.) antworten = …........................, bearbeiten = …..................., beginnen = …..................

17.) verstehen =......................... , vergessen = …................., zeigen =.................................

Ist das klar? :)

Kochani, następna porcja wiedzy już za tydzień :) Pracujcie, proszę, regularnie! Najlepiej 
realizować codziennie te lekcje, które macie w planie. Gdyby ktoś miał jakieś pytania, czegoś by 
nie rozumiał zachęcam do komunikowania się ze sobą i tzw. Schülerhilfe :) Jeśli moje wskazówki 
okazałyby się niezbędne, zapraszam do kontaktu: kontakt@malgorzatagrzybek.pl

Do miłego! Pamiętajcie, jest to czas przebywania w domu. Spędźcie go konstruktywnie na 
rozwijaniu swoich umiejętności oraz poszerzaniu wiedzy, m.in. z języka niemieckiego:)

mailto:kontakt@malgorzatagrzybek.pl
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