
Dzień dobry! 

 

Na dzisiejszej lekcji zajmiemy się utrwaleniem dotychczasowej wiedzy dotyczącej czasu 

przeszłego Perfekt. 

 

W zeszytach zapisujemy dzisiejszą datę i temat taki, jak na lekcji z dnia 24 marca. 

 

den 26. März 2020 

43. Stunde 

Thema: Die Party hat um 18 Uhr begonnen. 

Ziel: Potrafię użyć czas przeszły Perfekt z czasownikiem regularnym i nieregularnym przy 

opisie przygotowań do przyjęcia urodzinowego. 

 

Do utrwalenia wiadomości wykorzystamy ćwiczenia z Twojego zeszytu ćwiczeń. 
 

Ćwiczenie 1/44 (Pysiaki, Misiaki) 

Na zielono zakreśl bezokoliczniki (czyli formy zakończone na –n lub –en), a na czerwono – 

formy Partizip Perfekt (czyli te formy, które znajdują się na końcu zdania w czasie przeszłym 

Perfekt) 

 

Ćwiczenie 2/44 (Pysiaki) 

Zaznaczamy przy pomocy „×” w tabeli właściwy schemat tworzenia Partizip Perfekt. 

ge…t –  to schemat tworzenia Partizip Perfekt z czasownikiem regularnym 

ge…et –  to schemat tworzenia Partizip Perfekt z czasownikiem regularnym, którego 

temat zakończony jest na -t, -d, -ffn, -tm, -chn 

…ge…t – to schemat tworzenia Partizip Perfekt z czasownikami rozdzielnie złożonymi 

(to czasowniki zaczynające się m.in. przedrostkiem  ab-, an-, auf-, ein-, mit-, 

vor-, fern-, zu-) 

ge…t – to schemat tworzenia Partizip Perfekt z czasownikami bez przedrostka ge- 

 

Ćwiczenie 3/44 (Pysiaki, Misiaki) 

Które zdania są w czasie teraźniejszym, a które w przeszłym Perfekt? Podkreśl Präsens lub 

Perfekt. 

Präsens – czas teraźniejszy 

 

Ćwiczenie1/45 (Pysiaki, Misiaki) 

Uzupełnij zaproszenie podanymi czasownikami. 

Przy wykonaniu tego ćwiczenia pomoże Ci zaproszenie znajdujące się w ćwiczeniu 1 str. 69 

w podręczniku. 

 

Ćwiczenie 2/45 (Pysiaki) 

W diagramie znajdź 8 form Partizip Perfekt, potem wpisz je w odpowiednią rubrykę. 
Trzeba odnaleźć następujące formy: gegessen, getanzt, gewohnt, gereist, gehört, gesungen, 

getragen, gesehen. 

 

Ćwiczenie 3/45 (Pysiaki) 

Trzeba wpisać bezokoliczniki do podanych form Partizip Perfekt. Przy wykonaniu tego 

ćwiczenia wykorzystaj tabelę w podręczniku na stronie 158 i 159 lub załączniki z tabelami, 

które przesłałam na lekcji z dnia 24 marca. 

 

Uzupełnione ćwiczenia prześlij na adres e-mail klasy rejman.zdalne@gmail.com i na 

emilia.stelmach.sp6@gmail.com do dnia 31 marca 2020 roku. 



 

Z wyrazami szacunku 

 

Emilia Stelmach 

 


