
Dzień dobry! 
Na dzisiejszej lekcji utrwalisz sobie wiadomości dotyczące czasu przeszłego Perfekt. 
Temat jest taki sam, jak na lekcji z 2 kwietnia. 
 
den 16. April 2020 

45. Stunde 
Thema: Bist du zu Hause geblieben? 
Ziel: Potrafię opowiedzieć o rozkładzie dnia podczas wymiany uczniowskiej, stosując czas 
przeszły Perfekt. 
 
 
Übung 4/71 podręcznik (grupa Pysiaki i Misiaki) 
To ćwiczenie należy wykonać ustnie. Przeczytaj zdania i uzupełnij je właściwą formą 
czasownika posiłkowego „sein”. 
Przypominam odmianę czasownika sein: 
ich 
du 
er/sie/es 
wir 
ihr  
sie/Sie 

bin 
bist 
ist 
sind 
seid  
sind 

 
Übung 5/71 podręcznik (grupa Pysiaki) 
To ćwiczenie wykonaj pisemnie. Przepisz do zeszytu całe zdania z poprawnym czasownikiem 
posiłkowym. Czasowniki posiłkowe są już w prawidłowej formie (odmienione przez osoby). 
Należy tylko dokonać prawidłowego wyboru. Aby podjąć prawidłową decyzję, należy 
najpierw odszukać formę Partizip Perfekt, która znajduje się na końcu zdania.  
Spójrz na punkt 1. 

1. Hast / Bist du gelaufen? 
„Gelaufen” pochodzi od czasownika „laufen” (biegać), a „laufen” jest czasownikiem 

ruchu w danym kierunku, więc łączy się z czasownikiem posiłkowym sein. 

 

Szukamy w zdaniu zaimka osobowego (podmiotu – wykonawcy czynności). W tym 

zdaniu jest to „du” (ty). 

 

Spójrz na odmianę czasownika sein. → du bist 

 

Prawidłowa odpowiedź: 
Bist du gelaufen? – Czy ty biegałeś/aś? 
 

Podobnie wykonaj drugie zdanie w tym punkcie. 
- Nein, ich habe / bin Rad gefahren. 

 
gefahren → fahren (jechać) → łaczy się z sein → ich bin → Nein, ich bin Rad gefahren. (Nie, 
(ja) jeźdźłem/łam rowerem. 
 
 
Übung 6/71 podręcznik (grupa Pysiaki) 
W tym ćwiczeniu należy przeczytać zdania i wybrać właściwą odpowiedź oraz zanotować ją 
w zeszycie, np. 1A. 

Komentarz [E1]: Partizip Perfekt w tym 
zdaniu to gelaufen.  

Komentarz [E2]: Tabela na stronie 159 

w podręczniku, punkt 31. 

Komentarz [E3]: Czasownik ruchu w 

danym kierunku. Tabela na stronie 158 w 

podręcznku, punkt 14. 



Zwróć uwagę na zaimek osobowy (podmiot). Przypomnę słownictwo, którego znajomość 
pomoże Ci w wykonaniu tego ćwiczenia. 
in den Sommerferien – w wakacje 

was? – co? 

wo? – gdzie? 

wann? – kiedy? 

wohin? – dokąd? 

nach Frankreich – do Francji 

 

Übung 7/71 podręcznik (grupa Pysiaki) 
Utwórz zdania w czasie Perfekt i napisz je w zeszycie.  
W każdym punkcie podano podmiot jako pierwszy: 

1. Die Kinder (dzieci → sie → 3 osoba liczny mnogiej → oni, one) 
2. Ich 
3. Der Vater (ojciec → on → er) 
4. Er 

Potem odszukaj bezokoliczniki (1. essen - jeść, 2. hören - słuchać, 3. fahren - jechać, 4. gehen 
- iść) 
Za podmiotem wpisz prawidłowy czasownik posiłkowy haben lub sein (prawidłowo 
odmieniony), a następnie pozostałe wyrazy. Na końcu utwórz Partizip Perfekt od danego 
bezokolicznika. 
Przykład: 

1. die Kinder / gern / Pizza / essen /. / 
Die Kinder haben gern Pizza gegessen. – Dzieci zjadły chętnie pizzę. 

 
Ćwiczenie 2 str. 46 zeszyt ćwiczeń (grupa Misiaki, dla chętnych z grupy Pysiaki) 
W ćwiczeniu podane są czasowniki. Podkreśl czasowniki tworzące czas przeszły (Perfekt)  
z czasownikiem posiłkowym haben jedną linią, a z sein – dwiema liniami. 
Pamiętaj, że czasowniki tworzące czas Perfekt z czasownikiem posiłkowym sein znajdują się 
w tabeli w podręczniku na stronach 158 i 159. Przy formie Partizip Perfekt tych czasowników 
znajduje się (s). 

 
Poproszę o przesłanie do dnia 23 kwietnia 2020 roku na adres e-mail 
emilia.stelmach.sp6@gmail.com następujące ćwiczenia: 
GRUPA MISIAKI – ćwiczenie 2 str. 46 w zeszycie ćwiczeń 
GRUPA PYSIAKI – ćwiczenie 5,6 i 7 str. 71 w podręczniku. Chętni z grupy Pysiaki mogą 
wykonać i dosłać ćwiczenia ze strony 46 w zeszycie ćwiczeń. 

 
Z poważaniem 

 
Emilia Stelmach 

Komentarz [E4]: Bezokolicznik essen 

łaczy się z czasownikiem posiłkowym 

haben. Forma Partizip Perfekt to gegessen. 


