
Klasa VII 15.05.2020 

Temat: Rothelmchen – 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. Przeczytaj notatkę. 

2. Naucz się zasad tworzenia czasu przeszłego Prateritum. 

3. Wykonaj poniższe zadanie: 

Do podanych czasowników nieregularnych dopisz formę czasu przeszłego Prateritum (3 

kolumna) i przetłumacz go (podręcznik str. 102-103) 

Zaczynać 

Prosić 

Zostawać 

Przynosić 

Jeść 

Jechać 

Dawać 

Iść 

Nazywać się 

Pomagać 

Przychodzić 

Czytać 



Brać 

Spać 

Pisać 

Pływać 

Widzieć 

Mówić 

Stać 

pić 

 

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

5. Przygotuj się do kartkówki z tych czasowników.  

6. Kartkówka odbędzie się 18.05.2020 o godzinie 12.00 na platformie quizizz. 

7. Należy wpisać w GOOGLE QUIZIZZ 

8. Następnie JOIN a GAME lub DOŁACZ do GRY. 

9. Na dzienniku przez NOWA Wiadomość  podam kod gry tak jak robiliśmy na lekcji.  

10. Należy wpisać kod i imię i pierwszą literę nazwiska. 

11. Obecność obowiązkowa wszyscy (chłopcy i dziewczynki). 
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