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Zustandpassiv – strona bierna stanu – ćwiczenia 

 

Ćwiczenie 1: Uzupełnij zdania. 

– Nie zapomnij zmyć naczyń! Ale one są już zmyte. 

Vergiss nicht, das Geschirr abzuwaschen! Das Geschirr … aber schon ….  

 

– Nie zapomnij napisać E-maila! Ale on jest już napisany.  

Vergiss nicht, die E-Mail zu schreiben! Sie … aber schon ….  

 

– Nie zapomnij wynieść śmieci! Ale one są już wyniesione. 

Vergiss nicht, den Müll wegzubringen! Er … aber schon ….  

 

– Nie zapomnij wyłączyć telewizora! Ale on jest już wyłączony. 

Vergiss nicht, den Fernseher auszuschalten! Er … aber schon …. 

 

– Nie zapomnij powiesić prania! Ale ono jest już wywieszone. 

Vergiss nicht, die Wäsche aufzuhängen! Sie … aber schon …. 

 

– Nie zapomnij opłacić rachunków! Ale one są już opłacone. 

Vergiss nicht, die Rechnungen zu bezahlen! Sie … aber schon … .  

 

Ćwiczenie 2: Napisz zdania według wzoru. 

Wzór: 

Chciałem zmienić opony zimowe, ale one były już zmienione. 

Ich wollte Winterreifen wechseln, sie waren aber schon gewechselt.  

– Chciałem otworzyć drzwi, ale one był już otwarte. 

Ich wollte die Tür öffnen, sie … aber schon …. 

 

– Chciałem obrać ziemniaki, ale one były już obrane. 

Ich wollte Kartoffeln schälen, sie … aber schon …. 

 

– Chciałem podlać kwiaty, ale one były już podlane.  

Ich wollte Blumen gießen, sie … aber schon …. 

 

– Chciałem wymyć okna, ale one były już wymyte. 

Ich wollte Fenster putzen, sie … aber schon ….  

 

 



http://www.niemiecki.co/  

Odpowiedzi w wykładzie na www.youtube.pl :  
Zustandpassiv – strona bierna stanu. Angielski to mus, NIEMIECKI TWÓJ PLUS.  

Ćwiczenie 3*: Sprawdź czy potrafisz. 

aufnehmen; besetzen; auslegen; anziehen; mähen; erleuchten; messen 

– Wszystkie miejsca parkingowe były zajęte.  

Alle Parkplätze … ….  

 

– Mój przyjaciel jest wprawdzie miły, ale zawsze staromodnie ubrany.  

Mein Freund … zwar lieb, aber immer altmodisch ….  

 

– Pokój jest rozświetlony światłem świec.  

Das Zimmer … mit dem Kerzenlicht …. 

 

– Ciśnienie krwi było zmierzone. 

Der Blutdruck … ….  

 

– Zostałam przez gospodarzy miło przyjęta.  

Ich … von den Gastgebern freundlich …. 

 

– Pokoje hotelowe są wyłożone wykładzinami dywanowymi.  

Die Hotelzimmer … mit Teppichböden …. 

 

– Trawa jest skoszona.  

Der Rasen … …. 


