Drodzy Uczniowie,
Z racji, że zakończyliśmy rozdział i mieliście napisać test (który napiszemy po powrocie), przechodzę
do kolejnego rozdziału. Będę przesyłać Wam notatki, które proszę przepisywać do zeszytu dokładnie i
ze zrozumieniem. Usprawni i ułatwi nam to pracę o powrocie do szkoły, ponieważ skupimy się tylko
na dokładnym tłumaczeniu/ objaśnianiu i wykonywaniu ćwiczeń.
CZAS PRZESZŁY ZŁOŻONY PERFEKT
Proszę dla przypomnienia napisać w tym miejscu odmianę czasownika HABEN I SEIN. Są to
czasowniki posiłkowe.
CZAS PRZESZŁY PERFEKT składa się z CZASOWNIKA POSIŁKOWEGO HABEN LUB SEIN W CZASIE
TERAŹNIEJSZYM oraz Z IMIESŁOWU CZASU PRZESZŁEGO, który w zdaniu stoi na końcu.
np.
Ich gehe ins Kino - czas teraźniejszy
Ich bin ins Kino gegangen - czas przeszły

Ich male ein Bild - czas teraźniejszy
Ich habe ein Bild gemalt - czas przeszły

CZAS PRZESZŁY CZASOWNIKÓW REGULARNYCH
Czasowniki odmiany regularnej - jako imiesłowy czasu przeszłego otrzymują przedrostek ge- i
końcówkę -t. czasownik posiłkowy tych imiesłowów to HABEN.
np.
kaufen - gekauft
malen - gemalt
fragen - gefragt
lernen - gelernt
arbeiten - gearbeitet
warten - gewartet
Czasowniki zakończone na - ieren, nie otrzymują przedrostka ge- !!!!!
np.
studieren - studiert
fotografieren - fotografiert
diskutieren - diskutiert

CZAS PRZESZŁY PERFEKT CZASOWNIKÓW NIEROZDZIELNIE ZŁOŻONYCH.
Czasowniki nierozdzielnie złożone to takie, które zaczynają się na:
be-, besuchen – odwiedzać – h. besucht - odwiedził
ge- gehören – należeć – h. gehört - należał
er – erzählen – opowiadać –h. erzählt - opowiadał
emp – empfehlen – polecać – h.empfohlen!!!, - polecał
ent – entdecken – odkrywać – h.entdeckt - odkrył
zer – zerstören - zniszczyć – h.zerstört - zniszczył
ver – vergessen – zapominać – h. vergessen!!! – zapomniał
Imiesłowy czasu przeszłego tych czasowników NIE OTRZYMUJĄ PRZEDROSTKA GE-!!!
Np.
On mnie dzisiaj odwiedził – Er hat mich heute besucht.
Moja mama opowiedziała nam piękną historię. – Meine Mutter hat uns eine schöne Geschichte
erzählt.

Kolejna partia informacji w przyszłym tygodniu!!! Pozdrawiam.

