Drodzy Uczniowie!!!

23-27.03.2020

To kolejna partia informacji na ten tydzień.
Proszę przepisać notatki do zeszytu.
CZAS PRZESZŁY Perfekt CZASOWNIKÓW ROZDZIELNIE ZŁOŻONYCH.
Czasowniki rozdzielnie złożone, to takie, które zaczynają się na lub innymi słowy mają przedrostek:
auf-

aufstehen – wstawać – s. aufgestanden – wstałem,

an –

ansehen – oglądać – h. angesehen – oglądałem,

aus –

ausgehen – wychodzić – s. ausgegangen – wychodziłem,

bei -

beibringen – wpajać, uczyć, zadawać, - h. beigebracht – wpoić, nauczyć

ein -

einkaufen – robić zakupy – h. eingekauft – zrobił zakupy,

fern -

fernsehen – oglądać telewizję – h. ferngesehen – oglądał telewizję,

mit -

mithaben – mieć coś ze sobą - h. mitgehabt – miał coś ze sobą,

weg -

wegwerfen – wyrzucać – h. weggeworfen – wyrzucił,

zu -

zumachen – zamykać – h. zugemacht – zamknął

Imiesłów czasu przeszłego tych czasowników powstaje przez wstawienie przedrostka ge- między
przedrostek główny a temat czasownika.
Np.
Er hat heute lange ferngesehen. – on dzisiaj długo oglądał telewizję.

PREFEKT CZASOWNIKÓW MOCNYCH
Czas przeszły Perfekt czasowników mocnych powstaje przez dodanie do bezokolicznika przedrostka
ge- i końcówki –en. Niektóre z tych czasowników wymagają czasownika posiłkowego haben a
niektóre sein.
Np.
Er hat mir Blumen gegeben. On dał mi kwiatki.
Ich habe ein Buch gelesen. Przeczytałem książkę.
Wir sind in die Stadt gefahren. Pojechaliśmy do miasta.
Wie lange hast du geschlafen? Jak długo spałeś?

PERFEKT Z CZASOWNIKIEM POSIŁKOWYM SEIN I HABEN
Czas przeszły Perfekt z czasownikiem posiłkowym SEIN, tworzą czasowniki wyrażające ruch np.
fahren – gefahren
gehen - gegangen
laufen - gelaufen
fliegen – geflogen
schwimmen - geschwommen
oraz czasowniki wyrażające zmianę stanu lub czynności np.
einschlafen – zasypiać – eigeschlafen
aufstehen – wstawać – aufgestanden
aufwachen – budzić się – aufgewacht !!!!
sterben – umierać – gestorben
wachsen – rosnąć – gewachsen
sein – być –gewesen
bleiben – zostać –geblieben wyjątek!!!!
Perfekt z czasownikami posiłkowymi HABEN tworzą pozostałe czasowniki np. czasowniki zwrotne (
sich freuen – sich gefreut, Ich habe mich sehr gefreut)
Na stronach YouTobe jest dużo filmików z których możecie korzystać, aby zrozumieć czas przeszły
Perfekt. Podaje przykładowo link do takiej strony.
https://www.youtube.com/watch?v=G279nhCQLkI
Liebe Grüße/ Pozdrawiam.

