
J. NIEMIECKI-KLASA 8A, 8B, 8C i UCZ. NAUCZANIA INDYWIDUALNEGO

data: 13. 05. 2020r. 

Thema: Wir sind gestern ins Kino gegangen. Perfektformen 
der unr  egelmäßigen Verben. / Poszliśmy wczoraj do kina. Formy czasu 

przeszłego   Perfekt   czasowników nieregularnych.

Cele/ treści:

• Utrwalenie czasu przeszłego Perfekt ( znaczenie, konstrukcja zdania, tworzenie 
imiesłowu biernego czasowników )

• użycie czasownika posiłkowego haben/sein
• formy imiesłowu biernego czasowników nieregularnych- powtórzenie

1. Dla przypomnienia tematu:

- obejrzyj dokładnie poniższą prezentację:

https://view.genial.ly/5eafc171c932350d2aebc940/horizontal-infographic-review-czas-
przeszly-perfekt?fbclid=IwAR1iYulhzII7pBz0orw69zrQF4H75T0-Fz1ECoiibneanJH1iRNlYubZlas

- przypomnij sobie (skorzystaj z odpowiedniej zakładki w prezentacji):
• odmianę czasowników posiłkowych
• miejsce czasownika posiłkowego w zdaniu twierdzącym (jest na 

2.miejscu w formie osobowej) i w zdaniu pytającym(jest na miejscu 1.)

2. Zwróć szczególną uwagę na dwa aspekty:

a) w przypadku większości czasowników formy czasu przeszłego Perfekt tworzymy 
z czasownikiem posiłkowym haben

np. Die Kinder haben Strandball gespielt.
      Hast du alles gekauft?

UWAGA!

Część czasowników tworzy formy czasu przeszłego Perfekt z czasownikiem 
posiłkowym sein, a mianowicie:

– czasowniki wyrażające ruch i zmianę położenia, np. fahren, gehen, kommen, 
aufstehen (wstawać, wstać)

                           Wir sind mit dem Bus gefahren.
                           Um wie viel Uhr bist du aufgestanden?

– czasowniki wyrażające zmianę stanu, np. einschlafen( zasnąć), sterben (umrzeć)

                            Du bist erst um 22 Uhr eingeschlafen.
                            Der Patient ist leider gestorben.

https://view.genial.ly/5eafc171c932350d2aebc940/horizontal-infographic-review-czas-przeszly-perfekt?fbclid=IwAR1iYulhzII7pBz0orw69zrQF4H75T0-Fz1ECoiibneanJH1iRNlYubZlas
https://view.genial.ly/5eafc171c932350d2aebc940/horizontal-infographic-review-czas-przeszly-perfekt?fbclid=IwAR1iYulhzII7pBz0orw69zrQF4H75T0-Fz1ECoiibneanJH1iRNlYubZlas


– czasowniki: sein, bleiben, werden

                            Wo seid ihr so lange gewesen?
                             Ich bin zu Hause geblieben.

b) Form imiesłowów czasu przeszłego   (Partizip Perfekt)   czasowników 
nieregularnych   należy nauczyć się na pamięć (podobnie jak w języku angielskim),
np.

fahren - gefahren
aufstehen - aufgestanden
einschlafen - eingeschlafen
sterben - gestorben
sein - gewesen
bleiben - geblieben

TABELĘ Z FORMAMI IMIESŁOWÓW BIERNYCH (PARTIZIP PERFEKT)
CZASOWNIKÓW NIEREGULARNYCH ZNAJDZIESZ NA KOŃCU PODRĘCZNIKA

3. Dla utrwalenia wykonaj proszę, ewentualnie korzystając z tabelki: 

https://quizlet.com/404998648/learn 

CZĘŚĆ W KOLORZE ZIELONYM NALEŻY PRZEPISAĆ DO ZESZYTU
JAKO NOTATKĘ, Z TEJ LEKCJI NIE TRZEBA PRZESYŁAĆ ZDJĘĆ.

PROSZĘ NATOMIAST O NADROBIENIE ZALEGŁOŚCI 
I PRZESYŁANIE ZALEGŁYCH PRAC DO OCENY  .

W razie pytań proszę o kontakt: jwidera@interia.pl 

Pozdrawiam serdecznie,
Twój nauczyciel j.niemieckiego:-)
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