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Praca domowa 
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Zad. 1 

C. Wpisz w luki podane w nawiasach czasowniki w czasie przeszłym Präteritum i 

przetłumacz  

podane zdania 

 

1. Mit 10 Jahren (können) konnten wir schon schwimmen. Gdy mieliśmy 10 lat potrafiliśmy 

już pływać. 

 

2. Mit 11 Jahren (wollen) wollte Dagmar ein Motorrad haben. Gdy Dagmar miał 11 lat chciał 

mieć motorower. 

 

3. Mit 12 Jahren (dürfen) durfte du allein ins Kino gehen. Gdy miałeś 12 lat mogłeś sam 

chodzić do kina. 

 

4. Mit 14 Jahren (müssen) musste ich zu Hause aufräumen. Gdy miałam 14 lat musiałam 

sprzątać dom. 

 

5. Wann (haben) hattest du Zeit? Kiedy mieliście czas? 

 

2. Wpisz w luki czasownik posiłkowy (haben lub sein) we właściwej formie.  

 

1. Er hat mich besucht. 

2. Agata ist nach Berlin gefahren. 

3.  Sie haben den Film schon gesehen? 

4. Wann bist du nach Hause gekommen? 

5. Warum hat er mich nicht angerufen? 

 

3. Do podanych czasowników dopisz imiesłów czasu przeszłego, przetłumacz go. 

 

a) machen- gemacht- robić/ zrobił 

tanzen- getanzt- tańczyć/ tańczył 

b) gehen- gegangen- iść/ szedł 

fahren- gefahren- jechać/ jechał 

c) einpacken- eingepackt- pakować/ pakował 

.informieren- informiert- informować/ informował 

d) besuchen- besucht- odwiedzać/ odwiedzał 

essen- gegessen- jeść/jadł 

e) trinken- getrunken- pić/pił 

.kochen- gekocht- gotować/ gotował 

f) arbeiten- gearbeitet- pracować/ pracował 

.schreiben- geschrieben- pisać/ pisał 

g) spielen-gespielt- grać/ grał 

aufräumen-aufgeräumt- sprzątać/sprzątał (nad drugim a w aufgeraumt są kropki)  

h) schlafen- geschlafen- spać/spał.. 

operieren- operiert- operować/operował 



i) helfen- geholfen- poagać pomagał 

geben- gegeben- dawać/ dawał 
 

 

 

30.03.2020 

1. Odpowiedzi na 3 pytania pisemnie, które są pod tymi tekstami.  

a) Herr Malin wollte nicht mehr in die Schule gehen. Er wollte nur Fußball spielen. 

b) Herr Malin musste das Abitur machen und einen richtigen Beruf erlernen. 

c) Frau Malin durfte nicht ins Kino gehen. 

2.  Podręcznik ćw. 5 str. 62 podręcznik. 

1 c 

2 e 

3 f 

4b 

5 g 

6 h 

7 d 

8 a 

3. Proszę przetłumaczyć słówka, na podstawie tekstu str. 62 zad 4 podręcznik 

a) Marzenie der Traum 

b) Być przeciwko dagegen sein 

c) Zdać maturę das Abitur machen 

d) Interesować się czymś sich interessieren für 

e) Potajemnie heimlich 

f) Oglądać film einen Film anschauen 

g) Uważać aufpassen 

h) Kieszonkowe das Taschengeld 

 

 

03.04.2020 

4. Zadanie w zeszycie ćwiczeń ćw. 2 str. 33  

1. wollte 

2. konnte 

3. musste 

4. durften 

5. musste 

6. wollte 

7. konntest 

5. Tłumaczenie zdań 

1. Ja potrafiłem biegać. Ich konnte laufen/rennen 

2. My chcieliśmy Pizzę. Wir wollten Pizza. 

3. Oni musieli czytać książkę. Sie mussten ein Buch lesen 

4. Wy mogliście iść do kina. Ihr durftet/konntet ins Kino gehen. 



5. Moja mama powinna (była) dawać kieszonkowe. Meine Mutter sollte das Taschengeld 

geben.  

 


