
Witam Was w kolejnym tygodniu zdalnej nauki!

Wpiszcie temat: Wie war dein Tag gestern?

Korzystając z zestawu słownictwa z dnia powszedniego, (ponownie podaję link: 
https://quizlet.com/_8ddmrs?x=1jqt&i=2qkw9g ), oraz z zadań, które mieliście do wykonania 
w ostatnim tygodniu (05.05) proszę przerobić swój opis dnia na czas przeszły. Pamiętajcie, że 
czas przeszły to czasownik posiłkowy i forma Partizip II. Czasownik posiłkowy odmieniamy 
do osoby i stawiamy na drugim miejscu, a formę Partizip II na końcu zdania (musicie uważać 
na czasowniki nieregularne, których formy wysłałam Wam ostatnim razem – link do Chmury 
Google)

Krótkie powtórzenie o czasie przeszłym Perfekt

Perfekt     = haben / sein   +           Partizip II                                   

Czas czasownik forma
Przeszły posiłkowy czasownika (w przeszłości)

stawiamy stawiamy
na 2 miejscu na końcu
w zdaniu zdania

Powtórzcie tworzenie form Partizip II czasowników słabych (regularnych).

Odmiana czasownika posiłkowego:
 haben sein
ich habe ich bin
du hast du bist
er er
sie hat sie ist
es es
wir haben wir sind
ihr habt ihr seid
sie sie
Sie haben Sie sind

Najczęściej w zdaniach stosujemy czasownik posiłkowy haben. 

Czasownik posiłkowy sein używamy w trzech sytuacjach:
1. przy czasownikach, które wskazują nam na przemieszczanie się, poruszanie się w 

jakimś kierunku (np. pojechaliśmy, on pobiegł, przepłynęliśmy, poszłam…) 
2. przy czasownikach wyrażających zmianę stanu (jest to dosłownie kilka czasowników 

np. zasypiać, budzić się, umierać, rodzić się, rosnąć, rozkwitać, więdnąć, topnieć…)
3. przy konkretnych trzech czasownikach:

bleiben – zostać (gdzieś)
werden – zostać (kimś, stać się kimś)
sein – być

https://quizlet.com/_8ddmrs?x=1jqt&i=2qkw9g


Jeżeli dany czasownik (np. robić – machen) nie należy do żadnej z tych trzech grup, oznacza 
to, że wymaga posiłkowego haben. W każdym zdaniu, w którym występuję dopełnienie w 
bierniku (niemiecki Akkusativ – kogo? co?), również musi być posiłkowy haben. Tak samo 
przy czasownikach modalnych i zwrotnych (sich – się) oraz przy czasownikach tzw. 
nieosobowych z zaimkiem „es”. My poznaliśmy takie czasowniki, przy okazji słownictwa 
związanych z pogodą (np. es regnet – pada … deszcz, w czasie przeszłym: es hat geregnet – 
padało)
 
Pamiętajcie, że czasownik posiłkowy pomaga jedynie zbudować zdanie w czasie przeszłym, 
nie tłumaczymy go na język polski (nic nie oznacza, ale musi być).

Czyli 
Zadanie 1
Zmień swój opis dnia z zadania z poprzedniego tygodnia na czas przeszły Perfekt. Pomocne 
może być słówko gestern – wczoraj.

Zadanie 2
Stwórzcie swojego awatara na WWW.voki.com i nagrajcie swój opis dnia w czasie 
przeszłym. Osoby, które wykonały zadanie związane z życzeniami wielkanocnymi na voki, 
na pewno nie będą miały żadnych problemów, pozostałych odsyłam do filmików 
instruktażowych, jak stworzyć własnego, mówiącego awatara:
https://www.youtube.com/watch?v=ldmsb2yICXg  lub https://www.youtube.com/watch?
v=GXo0B_k8ngU 
Ważne: proszę nie korzystać z lektora, tylko nagrać, jak sami czytacie opis przebiegu dnia.
Zadanie jest na ocenę.

Zdjęcie zadanie 1 i link do zadania 2 proszę wysłać na niemiecki.zsozir@gmail.com 
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