
Dzień dobry! 

Ze względu na błąd, który wystąpił w odmianie czasownika „sein” w lekcji z dnia 19 marca, 
bardzo proszę o naniesienie korekty. 
 

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 

 

Na dzisiejszej i następnej lekcji zajmiemy się tworzeniem czasu przeszłego Perfekt z 

czasownikami nieregularnymi. 

Bardzo proszę o zapisanie daty i tematu zeszycie. 

den 24. März 2020 
42. Stunde 

Thema: Die Party hat um 18 Uhr begonnen. 
Ziel:  Potrafię napisać zaproszenie na przyjęcie urodzinowe. 

Znam imiesłowy czasu przeszłego (Partizip Perfekt) wybranych czasowników 
nieregularnych. 

 
 
Na początku zapoznaj się z przykładowym zaproszeniem na przyjęcie. Takie zaproszenie 
znajduje się w ćwiczeniu 1 str. 69 w podręczniku. 
Zapisz w zeszycie słownictwo z tłumaczeniem. 
 
die Einladung – zaproszenie 
einladen – zapraszać (jest to czasownik rozdzielnie złożony, dlatego przedrostek „ein-” będzie 

znajdował się na końcu zdania) 

herzlich – serdecznie 
Ich werde 15. – Będę miał/miała 15 lat. 
beginnen – zaczynać 
 
Przeczytaj zaproszenie i powiedz, które informacje (zdania poniżej) są zgodne z jego treścią. 
 
Übung 2/69 (Pysiaki, Misiaki) 
W tym ćwiczeniu mamy uzupełnić i zapisać w zeszycie trzy zdania. Formy (Partizip Perfekt), 
którymi uzupełnisz te zdania, są nieregularne. 
begonnen 

eingeladen 

geheißen 
 
UWAGA! 
Lista czasowników nieregularnych znajduje się w podręczniku na stronie 158 i 159. 
Czasowniki są ułożone alfabetycznie. Należy nauczyć się kolumn z nazwą „Bezokolicznik”, 



„Imiesłów czasu przeszłego (Partizip Perfekt)” oraz „Znaczenie” (grupa Pysiaki – całość, 
grupa Misiaki – 15 wybranych przez siebie) do dnia 15 kwietnia 2020 roku.  
Ze względu na to, że alfabetyczny spis tych czasowników pomaga bardziej przy 
rozwiązywaniu różnych typów ćwiczeń niż przy utrwaleniu, proponuję Ci naukę tych form w 
inny sposób. 
 
Mimo że te formy są nieregularne, to jednak można je pogrupować według pewnego 
schematu. Bardzo proszę o zapoznanie się z moją propozycją, która jest zamieszczona na 
kolejnych stronach. 
Pomyśl, dlaczego pogrupowałam te czasowniki w ten sposób (na cztery zestawy) i co jest 
charakterystyczne dla każdego zestawu?  
Odpowiedzi proszę przesyłać na adres e-mail emilia.stelmach.sp6@gmail.com 
 
Załącznik nr 1 
 

BEZOKOLICZNIK IMIESŁÓW CZASU 
PRZESZŁEGO (PARTIZIP 

PERFEKT) 

ZNACZENIE 

1. abfahren abgefahren (s) odjeżdżać 
2. fahren gefahren (s) jechać 
3. anfangen angefangen zaczynać 
4. backen gebacken piec 
5. bekommen bekommen otrzymywać 
6. kommen gekommen (s) przychodzić 
7. einladen eingeladen zapraszać 
8. laden geladen ładować 
9. einschlafen eingeschlafen (s) zasypiać 
10. schlafen geschlafen spać 
11. essen gegessen jeść 
12. fressen gefressen żreć 
13. fallen gefallen (s) upaść 
14. gefallen gefallen podobać się 
15. geben gegeben dawać 
16. halten gehalten trzymać 
17. hängen gehangen wisieć 
18. heißen geheißen nazywać się 
19. laufen gelaufen (s) biegać 
20. lesen gelesen czytać 
21. rufen gerufen wołać 
22. sehen gesehen widzieć 
23. tragen getragen nosić 
24. waschen gewaschen myć, prać 

 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 2 
 

BEZOKOLICZNIK IMIESŁÓW CZASU 
PRZESZŁEGO 

(PARTIZIP PERFEKT) 

ZNACZENIE 

25. aufstehen aufgestanden (s) wstawać 
26. stehen gestanden stać 
27. verstehen verstanden rozumieć 
28. beginnen begonnen zaczynać 
29. bitten gebeten prosić 
30. finden gefunden znajdować 
31. fliegen geflogen (s) latać 
32. gebären geboren rodzić 
33. gehen gegangen (s) iść 
34. gewinnen gewonnen wygrywać 
35. helfen geholfen pomagać 
36. liegen gelegen leżeć 
37. nehmen genommen brać 
38. schwimmen geschwommen (s) pływać 
39. sein gewesen (s) być 
40. singen gesungen śpiewać 
41. sitzen gesessen siedzieć 
42. sprechen gesprochen mówić 
43. springen gesprungen (s) skakać 
44. sterben gestorben (s) umierać 
45. treffen getroffen spotykać 
46. trinken getrunken pić 
47. tun getan czynić 
48. werden geworden (s) stawać się, zostawać 
49. werfen geworfen rzucać 

 
Załącznik nr 3 
 

BEZOKOLICZNIK IMIESŁÓW CZASU 
PRZESZŁEGO 

(PARTIZIP PERFEKT) 

ZNACZENIE 

50. bleiben geblieben (s) pozostawać 
51. schneiden geschnitten ciąć, kroić 
52. schreiben geschrieben pisać 

 
 
Załącznik nr 4 
 

BEZOKOLICZNIK IMIESŁÓW CZASU 
PRZESZŁEGO 

(PARTIZIP PERFEKT) 

ZNACZENIE 

53. bringen gebracht przynosić 
54. verbringen verbracht spędzać 
55. denken gedacht myśleć 



56. haben gehabt mieć 
57. kennen gekannt znać 
58. nennen genannt nazywać 
59. wissen gewusst wiedzieć 

 
Z poważaniem  

Emilia Stelmach 


