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Poziom A1/A2



Temat: Presente de Indicativo — czas teraźniejszy

zwrotne (z "se")
częściowo nieregularne ("zasada kapelusza" i "zasada buta", "buta i kapelusza")
 nieregularne (czyli dwa czasowniki ser, ir)

 
 
Poznaliśmy już odmianę regularną czasu presente de indicativo. Dzisiaj czas na
czasowniki nieregularne.  
 
Dla przypomnienia końcówki odmiany czasowników regularnych:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inne czasowniki, które również zachowują odmianę regularną to np. amar, escribir,
beber, mirar, comprender, tomar.
 
 
Presente de indicativo stanowi najbardziej podstawowy czas, używany w każdej
rozmowie. Oprócz czasowników regularnych mamy kilka oboczności lub 
 nieregularności, który trzeba nauczyć się na pamięć.
 
Część z tych czasowników trudno określić jako nieregularne, bo zachowują się
normalnie z wyjątkiem jakiejś oboczności. Dla ułatwienia podzieliłam czasowniki
na: 
1.
2.
3.

 
 
 czasowniki zwrotne (z "se")

Czasowniki zwrotne nie są niczym dziwnym dla Polaków, to są te czasowniki z "się"
(mówiąc w uproszczeniu :)). Musimy pamiętać, że w hiszpańskim "se" odmienia się

przez wszystkie osoby. Przykłady czasowników w hiszpańskim to divertirse,
despertarse, acostarse, peinarse.
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czasowniki częściowo nieregularne (np. e:ie, o:ue)

Dosyć obszerne grono czasowników. Mamy kilka rodzajów zmian, którem nam
zachodzą. 

'Zasada buta' - zmienia się rdzeń czasownika z wyjatkiem osób:
nosotros, vosotros

Dlaczego "zasada buta"? Bo nie we wszystkich osobach zachodzi zmiana. Oboczność
(jakaś zmiana wewnątrz czasownika) w rdzeniu (czyli w środku czasownika) pojawia
się w: yo, tú, él/ella/usted, ellos. Natomiast czasownik zachowuje się "normlanie" w
nosotros i vosotros. 

yo                        zmiana w rdzeniu
tú                         zmiana
él/ella/usted      zmiana
nosotros             bez zmiany 
vosotros              bez zmiany
ellos                     zmiana

e:ie   despertarse, querer, cerrar,        
empezar, entender, pensar
e:i    pedir, servir, vestirse, corregir
o:ue     dormir, encontrar, volver,
costar, recordar, soler

Inne przykłady czasowników: 

Wyjątki w pisowni 

W czasownikach zakończonych
na -uir (z akcentem) wskakuje
nam "y" we wszystkich osobach
z wyjątkiem nosotros i vosotros. 
 
Inne przykłady czasowników:
destruir, huir
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-zco  conocer, reducir, producir
-g   poner, valer, salir
-y estar (ma dodatkowe
akcenty!) 

Inne przykłady czasowników z
podobną odmianą: 

'Zasada kapelusza' - zmienia się "yo"

Dlaczego "zasada kapelusza"? Zmiana zachodzi tylko w yo (ja), pozostałe odmiany są
"normalne". 

yo                        zmiana 
tú                         bez zmiany
él/ella/usted      bez zmiany
nosotros             bez zmiany
vosotros              bez zmiany
ellos                     bez zmiany
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Inne przykłady czasowników z podobną odmianą: venir, prevenir 

Fuzja zasady kaelusza i zasady buta w jednym. 

'Zasada kapelusza i buta' - 

czasowniki  nieregularne 

Na szczęście tylko dwa...  
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2. Uzupełnij tekst o brakujące formy czasownika. 
 
María [levantarse] _________________ todos los días a las ocho de la mañana,

[desayunar] ___________________ junto a sus papás y [ir] _______ al colegio.

Allí [estar] ________________ con todas sus amigas y [jugar]

___________________; luego [empezar] __________________ las clases y

[sentarse] ___________________ en su pupitre. [Escuchar]

___________________ atentamente a su profesora mientras les [explica]

________________ las Matemáticas y muchas más cosas. Después de las

clases, [ir] __________ corriendo a su casa, [tener] ______________ mucha

hambre. [Comer]  ________________ con su mamá y luego [echarse]

____________________ la siesta, un pequeño descanso después de las clases y

la comida. Después [ducharse] ___________________. 

 
 

Odmień czasowniki. 1.
 
                          volver (o:ue)        cerrar (e:ie)         pensar (e:ie)        costar (o:ue)

Ćwiczenia

estar                       ser                vestirse (e:i)         querer (e:ie)

yo                      
tú                         
él/ella/Vd     
nosotros             
vosotros              
ellos/Vds                 

yo                      
tú                         
él/ella/Vd     
nosotros             
vosotros              
ellos/Vds                 
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3. Jak wygląda Twój dzień? Opisz go, używając odpowiednio
odmienionych czasowników. 
 
levantarse          lavarse          acostarse         cepillarse           desayunar
peinarse         maquillarse             prepararse         aburrirse           comer
 
 
Mi rutina diaria
 
Por las mañanas me levanto a las... 
 

 

Y luego, María, [sacar] _____________ a su perro de paseo mientras

[comer] ________________ un rico sándwich que su mamá le ha preparado

con mucho cariño para merendar. Cuando [llegar] ____________, María

[empezar] _____________________ a hacer deberes. Finalmente, su papá

[llegar] ___________________ de trabajar. Él siempre le [preparar]

__________________ la cena cuando [llegar] _____________ de trabajar

aunque [estar] ____________________ cansado de estar en la oficina.

Después de terminar la cena, María [terminar] ____________________ sus

deberes y luego [ver] ______________ la tele con sus papás, pasando un

buen rato en familia. [Ellos, ver] _________ Pasapalabra y alguna película

de Netflix. Y para terminar un duro día de colegio y trabajo, [irse]

__________ a la cama a las 11 de la noche. 
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