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1. Wpisz czasowniki sein lub haben w czasie Präteritum.
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2.	  Uzupełnij luki we wpisach na Facebooku podanymi wyrazami. 
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3. Zaznacz odpowiedni wyraz. 
 
1. – Hast du keine Geschwister? – Nein/ Ja/ Doch, ich habe einen Bruder. 
2. – Ihr sprecht Chinesisch? Echt? – Nein/ Ja/ Doch, wir kommen doch aus 
China. 
3. – Möchtest du etwas trinken? – Nein/ Ja/ Doch, danke. Ich habe keinen 
Durst. 
4. – Braucht ihr das Auto noch? – Nein/ Ja/ Doch, wir brauchen es nicht mehr. 
5. – Bist du auch 17? – Nein/ Ja/ Doch, ich bin 16. 
6. – Habt ihr denn kein Haustier? – Nein/ Ja/ Doch, wir haben einen Dackel. 
7. – Warst du noch nie in England? – Nein/ Ja/ Doch, ich war in Harrow. 
8. – Spricht er wirklich kein Deutsch? – Nein/ Ja/ Doch, er kann nicht einmal 
sagen, wie er heißt. 
 
4. Utwórz zdania w czasie Perfekt. 
 
1. ihr – fotografieren – viel – ? 
 
 
2. wir – sich erholen – prima 
________________________________________________________________ 
 
3. Timo und Max – viel – besichtigen – Schlösser, Burgen und Paläste 
 
 
4. wir – am Strand – sich sonnen – im Meer – und – baden 
 
________________________________________________________________ 
 
5. du – Souvenirs – kaufen – ? 
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5. Uzupełnij e-mail poniższymi czasownikami w czasie Perfekt. Dwa 
czasowniki podano dodatkowo. 
 

 
 
6. Dokończ zdania. 
 
1. Bevor wir nach Hause gehen,, ……………………………………………… 
2. Als ich in Italien war,………………………………………………………… . 
3. Wenn er seine Freunde besucht,………………………………………………..  
4. Immer wenn es regnet, ………………………………………………………. . 
5. ………………………………………………………. , bevor es dunkel wird. 
 
7. Spędziłaś/ Spędziłeś wakacje nad Bałtykiem. Napisz e-mail do kolegi 
z Austrii. 
– Napisz, co robiłaś/ robiłeś nad morzem. 
– Opisz przygodę, którą przeżyłaś/ przeżyłeś podczas podróży. 
– Napisz, kogo tam poznałaś/ poznałeś. 
– Zachęć go do wyjazdu nad Morze Bałtyckie. 




