
Dzień dobry! 
 
Dzisiejsza lekcja to już ostatnia z lekcji, na której zajmujemy się czasem przeszłym Perfekt. 
Poniżej przesyłam ćwiczenia, które zostaną ocenione jako praca klasowa. Wszystkie 
zagadnienia zostały omówione na poprzednich lekcjach. 
 
den 23. April 2020 

46. Stunde 
Thema: Kapiel 3 „Feiertage und Feste in Deutschland“ – die Wiederholung 
 
Otwórz zeszyt ćwiczeń na stronie 50 i 51.  
 
GRUPA MISIAKI 

Ćwiczenie 3 str. 50 (zeszyt ćwiczeń) 
Należy wpisać brakujące samogłoski (a, ä, e, i, o, ö, u, ü, lub y) w wyrażeniach. Następnie 
wpisać właściwe numery przy zdjęciach. Wyrażenia 1-4 dotyczą obowiązków domowych. 
 
Ćwiczenie 4 str. 50 (zeszyt ćwiczeń) 
W diagramie ukryto 8 imiesłowów czasu przeszłego Perfekt (tzw. formy z „ge-„). Znajdź je  
i zaznacz. Następnie napisz te formy przy odpowiednich czasownikach. Przypomnę, że 
wszystkie te formy pochodzą od czasowników regularnych. 
 
GRUPA PYSIAKI 

Ćwiczenie 4 str. 50 (zeszyt ćwiczeń) 
W diagramie ukryto 8 imiesłowów czasu przeszłego Perfekt (tzw. formy z „ge-„). Znajdź je  
i zaznacz. Następnie napisz te formy przy odpowiednich czasownikach. Przypomnę, że 
wszystkie te formy pochodzą od czasowników regularnych. 
 
Ćwiczenie 5 str. 51 (zeszyt ćwiczeń) 
Należy wpisać brakujące formy czasowników oraz tłumaczenia na język polski. Te formy 
tworzą imiesłów czasu przeszłego nieregularnie. 
 
Ćwiczenie 6 str. 51 (zeszyt ćwiczeń) 
W wężu literowym ukryto 9 imiesłowów czasu przeszłego (Partizip Perfekt), z których 3 
zostały odnalezione. Znajdź pozostałe 6, zaznacz je i wpisz odpowiednio razem  
z bezokolicznikami (formy zakończone na –en lub –n) do tabeli. 
 
Ćwiczenie 7 str. 51 (zeszyt ćwiczeń) 
Uzupełnij zdania właściwą formą czasownika posiłkowego „haben” lub „sein”. Odmienione 
formy są podane poniżej.  
Przypominam: 
die Kinder – dzieci – sie (l. mnoga) – one 
mein Bruder – mój brat – er – on 
Paul – er – on 
 
ZADANIE NA „SZÓSTKĘ“ (NIEOBOWIĄZKOWE) 
 
Ćwiczenie 8 str. 51 (zeszyt ćwiczeń) 
Podane zdania trzeba przekształcić na czas przeszły Perfekt. 
 



Przypominam o samodzielnym wykonywaniu ćwiczeń. Bardzo proszę przesłać do dnia 30 
kwietnia następujących ćwiczeń na adres emilia.stelmach.sp6@gmail.com 
GRUPA MISIAKI – ćw. 3 i 4 str. 50 w zeszycie ćwiczeń 
GRUPA PYSIAKI – ćw. 4 str. 50 oraz ćw. 5, 6, 7 str. 51 (dla chętnych ćw. 8 str. 51 w 
zeszycie ćwiczeń) 
 

Z poważaniem 
 

Emilia Stelmach 


