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Freitag, den 8. Mai 

Die Stunde 

Thema: Mensch, haben wir gelacht! – tworzenie czasu przeszłego Perfekt. 

 

Drodzy uczniowie, przesyłam wam notatkę dotyczącą zasad tworzenia czasu przeszłego 

Perfekt czasowników regularnych, o których była na wczorajszych zajęciach. Oraz 

czasowników zakończonych na – ieren i czasowników nierozdzielnie złożonych, o których 

powiemy sobie dziś na lekcji. 

Bardzo proszę przepisać wszystko do zeszytu ( możecie je również wydrukować i wkleić, jak 

macie taką możliwość).  

 

Zasada tworzenia czasu przeszłego Perfekt czasowników regularnych 

 

Czas przeszły Perfekt jest jednym z trzech czasów przeszłych w języku niemieckim. Opisuje 

on czynności zakończone w przeszłości, które swoje skutki mają teraz. Używany jest również                                    

w rozmowach bezpośrednich, w sytuacjach codziennych, kiedy opowiadamy o sobie lub 

innych osobach. Jest to czas dokonany! 

Na przykład – Jestem na wakacjach. Kupiłem wycieczkę dwa tygodnie temu. 

Już widzimy, że drugie zdanie będzie w czasie Perfekt. Widać tutaj ewidentny skutek. Kupiłem 

wakacje i na nich jestem. 

Tworzymy go poprzez czasownik posiłkowy haben, lub sein odpowiednio odmieniony oraz 

formę Partizip II. 

sein/haben + … + Partizip II 

Czasownik haben oraz sein odmienia się w czasie teraźniejszym. Czasownik Partizip II 

znajduje się zawsze na końcu zdania i jest nieodmienny ! np. 

Ich habe Bücher gekauft. 

 habe – czasownik posiłkowy    gekauft – Partizip II 

 

Formę Partizip Perfekt tworzymy poprzez dodanie do czasownika przedrostka -ge i 

końcówki -t. 

 



Przykłady: 

Infinitiv – bezoklicznik 
 

Partizip II 

kochen gekocht 

machen gemacht 

lernen gelernt 

 

Wyjątek – jeśli temat czasownika kończy się na -t,-d,-tm,-chn, -ffn, dodajemy końcówkę -et 

np., arbeiten 

temat czasownika arbeit, czyli kończy się na -t  - gearbeitet 

warten 

temat czasownika wart, czyli kończy się na -t - gewartet 

reden  

temat czasownika red , czyli kończy się na – d - geredet 

 

O czasownikach posiłkowych innym razem. Dla przypomnienia odmiana czasownika haben i 

sein przez osoby. Proszę też przepisać do zeszytu. 

Haben – mieć 

ich habe  wir haben 

du hast  ihr habt 

er/sie/es hat  sie/Sie haben 

 

sein – być 

ich bin   wir sind 

du bist   ihr seid 

er/sie/es ist  sie/Sie sind 

 

Formy Partizip II czasowników regularnych , które były w zadaniu 1 strona 86. Też przepisać. 

heiraten – ożenić się, wyjść za mąż  - geheiratet 

sagen – mówić    - gesagt 

kaufen – kupować    - gekauft 

haben – mieć     - gehabt 

fehlen – brakować    - gefehlt 

 

 



Zasada tworzenia czasu przeszłego Perfekt czasowników zakończonych na – ieren. 

 

Czasowniki pochodzenia obcego zakończone na -ieren nie mają w imiesłowie czasu przeszłego 

(Partizip II) przedrostka ge! Tylko końcówkę -t. 

Przykłady: 

gratulieren -gratulować  - gratuliert 

telefonieren – telefonować  - telefoniert 

konstruieren – konstruować  - konstruiert 

 

Zasada tworzenia czasu przeszłego Perfekt czasowników nierozdzielnie złożonych 

 

Czasowniki z przedrostkami er-, be-, ver-, są nierozdzielnie złożone. Nie otrzymują przedrostka 

ge-. Tylko końcówkę -t. 

Przykłady: 

erklären – wyjaśniać, objaśniać - erklärt 

bewundern – podziwiać  - bewundert 

verienen – zarabiać   - verdient 

Do tej grupy należą też czasowniki z przedrostkami ent-, emp-, ge-, miss-, zer-. 

 

Zasada tworzenia czasu przeszłego Perfekt czasowników rozdzielnie złożonych 

 

Czasowniki rozdzielnie złożone np. einkaufen, auspacken, aufräumen, anzünden, zumachen 

tworzą imiesłów czasu przeszłego (Partizip II) inaczej niż czasowniki regularne. Przedrostek ge- 

znajduje się między czasownikiem a jego przedrostkiem. 

Przykłady: 

einkaufen – robić zakupy - eingekauft 

auspacken – wypakować - ausgepackt 

aufräumen – sprzątać  - aufgeräumt 

anzünden – zapalać  - angezündet 

zumachen – zamykać  - zugemacht 


