
Klasa VII 11.05.2020 

Temat: Fragen zum Märchen – czas przeszły Präteritum . 

 

Notatka dla ucznia 

Zasada tworzenia form czasu przeszłego Imperfekt 

(Präteritum): 

 

Czasowniki „sein” „haben” „werden” 

 

sein (być)  haben (mieć) werden (stawać się) 

      

ich war ich hatte ich wurde 

du warst du hattest du wurdest 

er /sie / es war er / sie / es hatte er / sie / es wurde 

      

wir waren wir hatten wir wurden 

ihr wart ihr hattet ihr wurdet 

sie / Sie waren sie / Sie hatten sie / Sie wurden 

 

Czasowniki regularne 

Do tematu bezokolicznika dodajemy końcówkę „-te“. Powstała forma to forma 1. i 3. 

osoby liczby pojedynczej. 

machen (robić) -> ich mach + te = ich machte 

sagen (mówić) -> er sag + te = er sagte 

 

Czasowniki z tematem kończącym się na –d, -t lub grupę samogłoskową kończącą się głoską –m, -n 

otrzymują przed przyrostkiem samogłoskę –e. 

 

arbeiten (pracować) 

ich arbeitete 

du arbeitetest 

er/sie/es arbeitete 

 



wir arbeiteten 

ihr arbeitetet 

sie/Sie arbeiteten 

 

Czasowniki odmiany nieregularnej czasu Imperfekt-

Präteritum 

 

Formy czasowników nieregularnych czasu Imperfekt trzeba uczyć się na pamięć. 

gehen helfen schreiben bringen 

        

ich ging ich half ich schrieb ich brachte 

du gingst du halfst du schriebst du brachtest 

er /sie / es ging er / sie / es half er / sie / es schrieb er / sie / es brachte 

        

wir gingen wir halfen wir schrieben wir brachten 

ihr gingt ihr halft ihr schriebt ihr brachtet 

sie / Sie gingen sie / Sie hatten sie / Sie schrieben sie / Sie brachten 

 

 

Ich ging mit Ute ins Kino. (Poszedłem z Ute do kina.) 

Thomas schrieb an seine Eltern einen Brief. (Tomasz pisał list do swoich rodziców.) 

 

Zadania dla ucznia: 

1. Przepisz lub wydrukuj notatkę 

2. Naucz się zasad tworzenia czasu przeszłego Prateritum. 

3. Wykonaj poniższe zadanie: 

Do podanych czasowników regularnych dopisz formę czasu przeszłego i przetłumacz go 

Lernen 

Kochen 

Spielen 

Baden 

Danken 

Leben 

Wohnen 

Suchen 

Bilden 

Leben 

Hören 

Tanzen 

4. Prześlij do sprawdzenia na email sylnowosad1@gmail.com 


