
Dzień dobry! 
 
Na dzisiejszej lekcji objaśnię kwestię czasownika posiłkowego „haben” i „sein”. Nadal 
będziemy ćwiczyć czas przeszły Perfekt. Ucz się form nieregularnych, bo się mylą i nie 
można zostawiać tego na ostatni moment. 
 
Zapisz do zeszytu datę i temat lekcji. 
 
den 16. April 2020 

44. Stunde 
Thema: Bist du zu Hause geblieben? 

Ziel:  Potrafię utworzyć czas przeszły Perfekt z czasownikiem posiłkowym „sein”. 
 
Przypomnę  odmianę czasownika posiłkowego (Jeżeli masz to już w zeszycie, to tylko 
sprawdź, czy poprawnie przepisałeś/aś formy i nie przepisuj kolejny raz. Jeżeli nie masz, to 
proszę przepisz) 
 

haben sein 

ich 
du  
er/sie/es 
wir  
ihr  
sie/Sie 

habe 
hast 
hat 
haben 
habt 
haben 

ich 
du 
er/sie/es 
wir 
ihr  
sie/Sie 

bin 
bist 
ist 
sind 
seid  
sind 

 
Najpierw wykonamy ćwiczenie 1 i 2 na stronie 70 w podręczniku. Potem zapoznamy się z 
regułą, kiedy stosuje się czasownik posiłkowy „haben”, a kiedy „sein”. Na kolejnych lekcjach 
wykonamy ćwiczenia utrwalające. 
 
Übung 1/70 podręcznik 
Przeczytaj e-mail Sandry. E-mail jest napisany w czasie przeszłym Perfekt. Sandra opisuje 
swój dzień podczas wymiany uczniów we Francji.  
Mieszkała u Matéo przez tydzień. 
Pod e-mailem znajdują się zwroty w bezokoliczniku (formy zakończone na  
-n lub -en). Te zwroty należy uporządkować według opisu Sandry i zapisać  
w zeszycie. 
Przetłumaczę te zwroty, chociaż już spotkałeś/aś się z nimi. 

A. im Park laufen – biegać w parku 
B. Comics lesen - czytać 
C. Rad fahren – jeździć rowerem 
D. aufstehen – wstawać 
E. in die Schule gehen – iść do szkoły 
F. fernsehen – oglądać telewizję 
G. einschlafen – zasypiać 

 
Übung 2/70 podręcznik 
Przeczytaj zdania i podaj ustnie właściwe informacje na podstawie e-maila  
w ćwiczeniu 1. 
Chodzi o wybranie prawidłowej formy Partizip Perfekt, czyli: 

1. Sandra ist um 7 Uhr aufgestanden ● gelaufen 

Komentarz [E1]: Tłumaczenie tematu: 

Czy zostałeś/aś  w domu? 

Komentarz [E2]: Zanotuj:  

der Schüleraustausch – wymiana uczniów 

Komentarz [E3]: Sandra wstała biegła o 

godz. 7:00. 



 
Teraz przechodzimy do osiągnięcia celu naszej lekcji. 
 
Übung 3/70 podręcznik 
Przeczytaj regułę gramatyczną, która znajduje się na stronie 81 w podręczniku  
i wykonaj następującą notatkę. 
Czas Perfekt z czasownikiem posiłkowym sein tworzą: 

1. czasowniki wyrażające ruch w danym kierunku/przemieszczenie się, np. laufen – 
biegać 
fahren – jechać  
gehen – iść 
Na języku polskim dowiedziałeś się, że czasowniki to części mowy, które wyrażają 

ruch lub zmianę stanu. W niemieckim też tak jest, ale w tym przypadku chodzi o ruch 

w danym kierunku, z punku A do punktu B, przemieszczenie się. Dlatego 

gefahren→fahren i gegangen→gehen  jest z sein, ale już getanzt → tanzen (tańczyć) z 

haben (potraktowany jako czasownik bezruchu). 

2. czasowniki wyrażające zmianę stanu, np. 
sterben – umierać 
aufstehen – wstawać 
einschlafen – zasypiać 

3. Wyjątki! 
sein – być (nie wyraża ruchu, zmiany stanu, a gewesen jest z sein) 

werden – stać się, zostać (nie wyraża ruchu, zmiany stanu, a geworden jest z sein) 
bleiben – zostać (nie wyraża ruchu, zmiany stanu, a geblieben jest z sein) 

 

Teraz wróć do strony 70 w podręczniku. Jest tam 5 zdań, które należy uzupełnić poprawną 
formą czasownika sein. Uzupełnij i przepisz je do zeszytu. 
Pamiętaj, że: 

1. Sandra to ona (sie – liczba pojedyncza) 
 
Poproszę, aby przesłać zdjęcie rozwiązanego ćwiczenia 1 i 3 str.70 w podręczniku na adres  
e-mail emilia.stelmach.sp6@gmail.com do dnia 23 kwietnia 2020 roku.  

 
Z poważaniem  

Emilia Stelmach 
 

Komentarz [E4]: Punkt „Czas przeszły 

(Perfekt) z czasownikiem posiłkowym sein“ 

Komentarz [E5]: W naszych tabelach z 

formami nieregularnymi formy Partizip 

Perfekt mają w nawiasie (s). Formy, które 

nie mają (s), łączą się z haben. 

Komentarz [E6]: Tego nie notuj do 

zeszytu. Napisz do mnie, jeżeli jest to 

niezrozumiałe. 

Komentarz [E7]: Tylko te trzy 

powinieneś /powinnaś znać. 

Komentarz [E8]: Treści pisanych 

pochyłym drukiem nie notuj w zeszycie. 

Komentarz [E9]: Jeżeli jest to 

niemożliwe, poproszę o kontakt ze mną. 


