
Witam Was serdecznie   

 

Poniżej znajduje się lekcja 04.06.20 

Ponieważ w ostatnim tygodniu ukazały się 2xlekcje z 02.06.20 

 

Klasa 8                                                                           den, 04.06.20  

                                      Stunde 

 Thema: Czas przeszły Perfekt 

 Przypominamy sobie zasady tworzenia czasu przeszłego, 

 zapraszam do obejrzenia krótkiej lekcji on-line: 

 https://youtu.be/G279nhCQLkI  

Podręcznik strona 84 zad 12a wykonaj ustnie, 

 następnie zad 12 b pisemnie do zeszytu ( od 10 do 15 zdań)  

 powyższe zadania były już sprawdzane na lekcji on-line w 

piątek_05.06.2020 

 

Klasa 8                                                                den, 09.06.2020 

 

                                      Stunde 

Thema: Czas przeszły Perfekt czasowników nierozdzielnie 

złożonych 

 

Tym razem zajmiemy się czasownikami nierozdzielnie złożonymi ( untrennbare Verben). 

Serdecznie zapraszam: 

Czasowniki nierozdzielnie złożone składają się z właściwego czasownika i przedrostka, który 

w czasie odmiany się od niego nie oddziela. 

https://youtu.be/G279nhCQLkI


Posiadają one przedrostki typu: 

be-, ge-, emp-, ent-, er-, miss-, ver-, zer-, 

Weźmy sobie na przykład czasownik besuchen (odwiedzać) 

ich besuche (odwiedzam) 

du besuchst (odwiedzasz) 

er besucht (on odwiedza) 

sie besucht(ona odwiedza) 

es besucht (ono odwiedza) 

wir besuchen (odwiedzamy) 

ihr besucht (odwiedzacie) 

sie besuchen(one odwiedzają, oni odwiedzają) 

Sie besuchen (Pan odwiedza, Pani odwiedza, Państwo odwiedzają) 

A teraz kilka innych przykładów czasowników nierozdzielnie złożonych: Zapisz do zeszytu 

poniższe zdania: 

bekommen → Er bekommt ein Geschenk. (On otrzymuje prezent.) 

gefallen → Das gefällt mir. (To mi się podoba.) [fallen – czasownik nieregularny] 

verstehen → Ich verstehe. (Rozumiem.) 

verlieren- Er verliert immer das Geld( On gubi ciągle pieniądze) 

 

 Przypominamy sobie teraz zasady tworzenia czasu przeszłego: 

 

1) Czasowniki regularne tworzą Partizip II wg. następującego wzoru: 

Do tematu czasownika należy dodać przedrostek ge- oraz końcówkę -t 

(przypomnijmy: temat czasownika to część pozostająca po odcięciu końcówki 

bezokolicznika -en) 

                        ge-           +    temat      +  -t 

              przedrostek                          końcówka 

np.: 

https://niemiecka-inspiracja.pl/odmiana-czasownikow-nieregularnych/


malen             –         gemalt          (malować) 

wohnen          –         gewohnt       (mieszkać) 

spielen           –          gespielt         (grać, bawić się) 

lernen            –          gelernt          (uczyć się) 

kaufen           –          gekauft          (kupować) 

bauen            –          gebaut           (budować) 

machen         –          gemacht        (robić) 

2) Partizip czasowników zakończonych na –ieren 

W przypadku tej grupy czasowników formy Partizip II nie mają przedrostka ge-, do 

tematu czasownika dodajemy jedynie końcówkę -t, np.: 

studieren                  –          studiert 

fotografieren           –          fotografiert 

protestieren             –          protestiert 

3) Czasowniki, których temat kończy się na –d, -t, -ffn, -tm lub –chn otrzymują 

podczas tworzenia fomry Partizip II dodatkowo głoskę –e ze względów 

fonetycznych, czyli w celu ułatwienia wymowy, np.: 

warten                  –          gewart-e–t           (czekać) 

arbeiten                –          gearbeit-e–t         (pracować) 

rechnen                –          gerechn-e–t         (liczyć) 

zeichnen               –         gezeichn-e–t        (rysować) 

baden                    –          gebad-e–t             (kąpać się) 

öffnen                   –          geöffn-e–t            (otwierać) 

atmen                    –          geatm-e–t           (oddychać) 

4) Czasowniki rozdzielnie złożone tworzą formę Partizip II poprzez umieszczenie 

przedrostka ge- pomiędzy rozdzielnym przedrostkiem czasownika a jego tematem, 

np.: 

aufmachen                –          auf-ge-macht         (otwierać) 

einkaufen                  –          ein-ge-kauft           (robić zakupy) 



zumachen                 –          zu-ge-macht           (zamykać) 

vorstellen                 –           vor-ge-stellt            (przedstawiać) 

5) Czasowniki nierozdzielnie złożone tworzą formę Partizip II bez 

przedrostka ge-, np.: 

verkaufen                 –          verkauft (sprzedawać) 

zerstören                   –          zerstört (niszczyć) 

besuchen                   –          besucht (odwiedzać) 

erklären                    –          erklärt  (tłumaczyć, wyjaśniać) 

erzählen                    –          erzählt (opowiadać) 

ACHTUNG! 

Czasowniki nierozdzielnie złożone to czasowniki zaczynające się od przedrostków: 

-be                  -er 

-ge                  -emp 

-ver                -ent 

-zer                 -miss 

6) Czasowniki nieregularne nie tworzą formy Partizip II według jednego wzoru. 

Ich form przeszłych trzeba nauczyć się na pamięć, gdyż znacznie różnią się one od 

formy bezokolicznika (ponieważ dochodzi do zmian w obrębie tamatu czasownika) 

np.: 

gehen                –            gegangen          (iść, chodzić) 

trinken              –            getrunken         (pić) 

sein                    –            gewesen            (być) 

singen                –            gesungen          (śpiewać) 



backen               –            gebacken          (piec, np. chleb, ciasto) 

fahren                –            gefahren           (jechać) 

beginnen           –            begonnen          (zaczynać) 

itd. 

W czasie przeszłym Perfekt stosowane są dwa czasowniki 

poisłkowe (operatory): haben i sein. Wystarczy zapamiętać, w jakich sytuacjach 

stosujemy czasownik sein – we wszystkich pozostałych przypadkach należy użyć 

czasownika haben  

KIEDY STOSUJEMY CZASOWNIK POSIŁKOWY „sein”? 

Czas przeszły Perfekt z czasownikiem posiłkowym „sein” tworzą następujące czasowniki: 

1. czasowniki oznaczające ruch z przemieszczeniem (czyli niejako z punktu A do B), 

np.: laufen (biegać), gehen (iść), fahren (jechać), fliegen (latać), kommen (przychodzić), a

ufstehen (wstawać), schwimmen (pływać), reiten (jeździć konno), fallen (upaść) itd. 

2. czasowniki oznaczające zmianę stanu, 

np.: einschlafen (zasnąć), aufwachen (budzić           się), sterben (umrzeć), gebären (urodzić 

się), )itd. 

3. 3 wyjątki: sein (być), werden (stawać się), bleiben (pozostać gdzieś) 

  

BUDOWA ZDANIA W CZASIE PERFEKT 

Zdania w czasie Perfekt budujemy w następujący sposób: w miejscu zarezerwowanym 

normalnie dla czasownika (czyli na drugim miejscu w zdaniu) pojawia się odmieniony 

czasownik posiłkowy (operator) haben lub sein, natomiast czasownik właściwy zajmuje 

pozycję na samym końcu zdania i przybiera formę przeszłą Partizip II. 

Przykłady zdań w czasie Perfekt: 

Zapoznaj się z poniższymi przykładami zdań w czasie teraźniejszym Präsens oraz przeszłym 

Perfekt: 



Präsens:                        Ich kaufe ein sehr interessantes Buch. 

                            odmieniony czasownik 

Perfekt:                          Ich habe ein sehr interessantes Buch gekauft. 

                                            operator                                        forma Partizip II 

  

Präsens:                        Wir fahren im September nach Spanien. 

                              odmieniony czasownik 

Perfekt:                          Wir sind im September nach Spanien gefahren. 

                                            operator                                          forma Partizip II 

ACHTUNG! 

(!) W drugim z powyższych zdań zastosowano operator sein, ponieważ 

czasownik fahren wyraża ruch z przemieszczeniem z punktu A do B. 

(!) W czasie Perfekt czasownik posiłkowy odmienia się przez osoby w liczbie pojedynczej i 

mnogiej – jego forma musi być zgodna z podmiotem zdania. 

(!) Tłumacząc zdanie w Perfekcie nie tłumaczymy czasownika posiłkowego – jego obecność 

wynika z zasad gramatyki, natomiast sens zdaniu nadaje czasownik w formie Partizip II, 

dlatego należy pamiętać o tym, aby zawsze zapoznać się z całym zdaniem. 

(!) Forma Partizip II znajduje się zawsze na końcu zdania i jest nieodmienna. 

Na podsumowanie lekcji zapraszam do obejrzenia krótkiej 

lekcji on-line: 

https://youtu.be/4U32TSR0TA4 

Zadanie dla chętnych i wytrwałych: 

Podręcznik strona 89 zad 6 i 7 wykonaj pisemnie do zeszytu 

 powyższe zadania będą sprawdzane na lekcji on-line  

 


