(open) MAKEN czy DOEN?
Gdy zrozumiales objasnienie w filmiku to cwiczenia nie powinny sprawic
wiekszej trudnosci. W razie watpliwosci zerknij jeszcze raz na filmik,
dopiero jak wszystko skonczysz sprawdz ODPOWIEDZI ponizej.
ODMIANA CZASOWNIKA MAKEN
MAKEN
IK
JIJ
HIJ
ZIJ
HET
WIJ
JULLIE
ZIJ

Czas
terazniejszy
Maak
Maakt

Czas przeszly
niedokonany
Maakte
Maakte

Czas przeszly dokonany

Czas przyszly

Heb gemaakt
Hebt gemaakt

Ga/zal maken
Gaat/zal(zult) maken

Maakt

Maakte

Heeft gemaakt

Gaat/zal maken

Maken

Maakten

Hebben gemaakt

Gaan/zullen maken

ODMIANA CZASOWNIKA DOEN
DOEN
IK
JIJ
HIJ
ZIJ
HET
WIJ
JULLIE
ZIJ

Czas
terazniejszy
Doe
Doet

Czas przeszly
niedokonany
Deed
Deed

Czas przeszly dokonany

Czas przyszly

Heb gedaan
Hebt gedaan

Ga/zal doen
Gaat/zal(zult) doen

Doet

Deed

Heeft gedaan

Gaat/zal doen

Doen

Deden

Hebben gedaan

Gaan/zullen doen

opdracht 1 : Wpisz odpowiedni czasownik MAKEN czy DOEN ? Pamietaj o odmianie!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ik _______ de boodschappen.
Hij _______ het huiswerk.
Jij _______ het huis schoon.
Wij _______ de deur open.
Jullie _______ de hele dag niets.
Mijn oma _______ een lekkere appeltaart.
Ola _______ meer tijd voor mij vrij.
De politieagent _______ de tas open.
De buren _______ vaak ruzie.
De hond _______ veel lawaai.
Oscar _______ gekke dingen.
Mijn zoon _______ een mooie tekening.

(open) MAKEN czy DOEN?
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Xavier _______ graag foto’s.
De buurvrouw _______ de ramen open.
De buurman _______ de ramen schoon.
De clown _______ gek.
De fotograaf _______ gekke foto’s.
Ik _______ aardig tegen anderen.
Hij _______ de laptop dicht.
De moeder _______ de gordijnen open.

Opdracht 2: przetlumacz zdania powyzej.

Opdracht 3: Uloz zdania w czasie przeszlym niedokonanym & dokonanym oraz w przyszlym:
Zin 1

Zin 2

Zin 3

Zin 4

Zin 5

Zin 6

(open) MAKEN czy DOEN?
Zin 7

Zin 8

Zin 9

Zin10

Zin11

Zin12

Zin13

Zin14

Zin15

(open) MAKEN czy DOEN?
Zin16

Zin17

Zin18

Zin19

Zin20

(open) MAKEN czy DOEN?
ODPOWIEDZI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Opdracht 1:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Ik doe de boodschappen.
Hij maakt het huiswerk.
Jij maakt het huis schoon.
Wij doen de deur open.
Jullie doen de hele dag niets.
Mijn oma maakt een lekkere appeltaart.
Ola maakt meer tijd voor mij vrij.
De politieagent doet de tas open.
De buren maken vaak ruzie.
De hond maakt veel lawaai.
Oscar doet gekke dingen.
Mijn zoon maakt een mooie tekening.
Xavier maakt graag foto’s.
De buurvrouw doet de ramen open.
De buurman maakt de ramen schoon.
De clown doet gek.
De fotograaf maakt gekke foto’s.
Ik doe aardig tegen anderen.
Hij doet de laptop dicht.
De moeder doet de gordijnen open.

Opdracht 2:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Ik doe de boodschappen.
Hij maakt het huiswerk.
Jij maakt het huis schoon.
Wij doen de deur open.
Jullie doen de hele dag niets.
Mijn oma maakt een lekkere appeltaart.
Ola maakt meer tijd voor mij vrij.
De politieagent doet de tas open.
De buren maken vaak ruzie.
De hond maakt veel lawaai.
Oscar doet gekke dingen.
Mijn zoon maakt een mooie tekening.
Xavier maakt graag foto’s.
De buurvrouw doet de ramen open.
De buurman maakt de ramen schoon.
De clown doet gek.
De fotograaf maakt gekke foto’s.
Ik doe aardig tegen anderen.
Hij doet de laptop dicht.
De moeder doet de gordijnen open.

Robie zakupy.
On robi (odrabia zad. dom.) prace domowa.
Ty sprzatasz/czyscisz dom.
My otwieramy drzwi.
Wy caly dzien nic nie robicie.
Moja babcia robi pyszny tort jablkowy(jablecznik)
Ola robi dla mnie wiecej wolnego czasu.
Policjant otwiera torbe.
Sasiedzi czesto sie kloca.
Pies robi duzo halasu.
Oscar robi szalone rzeczy.
Moj syn robi(rysuje) ladny rysunek.
Xavier chetnie robi zdjecia.
Sasiadka otwiera okna.
Sasiad myje okna.
Clown sie wyglupia.
Fotograf robi szalone zdjecia.
Jestem mila wobec innych.
On zamyka laptopa.
Mama otwiera (odslania) zaslony.

(open) MAKEN czy DOEN?
Opdracht 3: Uloz zdania w czasie przeszlym niedokonanym & dokonanym oraz w przyszlym:
Zin 1

Ik doe de boodschappen.
Ik deed de boodschappen.
Ik heb de boodschappen gedaan.
Ik ga/zal de boodschappen doen.

Zin 2

Hij maakt het huiswerk.
Hij maakte het huiswerk.
Hij heeft het huiswerk gemaakt.
Hij gaat/zal het huiswerk maken.

Zin 3

Jij maakt het huis schoon.
Jij maakte het huis schoon.
Jij hebt het huis schoongemaakt.
Jij gaat.zal het huis schoonmaken.

Zin 4

Wij doen de deur open.
Wij deden de deur open.
Wij hebben de deur opengedaan.
Wij gaan/zullen de deur opendoen.

Zin 5

Jullie doen de hele dag niets.
Jullie deden de hele dag niets.
Jullie hebben de hele dag niets gedaan.
Jullie gaan/zullen de hele dag niets doen.

Zin 6

Mijn oma maakt een lekkere appeltaart.
Mijn oma maakte een lekkere appeltaart.
Mijn oma heeft een lekkere appeltaart gemaakt.
Mijn oma gaat/zal een lekkere appeltaart maken.

Zin 7

Ola maakt meer tijd voor mij vrij.
Ola maakte meer tijd voor mij vrij.
Ola heeft meer tijd voor mij vrijgemaakt.
Ola zal/gaat meer tijd voor mij vrijmaken.

Zin 8

De politieagent doet de tas open.
De politieagent deed de tas open.
De politieagent heeft de tas opengedaan.
De politie zal/gaat de tas opendoen.

(open) MAKEN czy DOEN?
Zin 9

De buren maken vaak ruzie.
De buren maakte vaak ruzie.
De buren hebben vaak ruzie gemaakt.
De buren zullen/gaan vaak ruzie maken .

Zin10

De hond maakt veel lawaai.
De hond maakte veel lawaai.
De hond heeft veel lawaai gemaakt.
De hond zal/gaat veel lawaai maken.

Zin11

Oscar doet gekke dingen.
Oscar deed gekke dingen.
Oscar heeft gekke dingen gedaan.
Oscar zal/gaat gekke dingen doen.

Zin12

Mijn zoon maakt een mooie tekening.
Mijn zoon maakte een mooie tekening.
Mijn zoon heeft een mooie tekening gemaakt.
Mijn zoon zal/gaat een mooie tekening maken.

Zin13

Xavier maakt graag foto’s.
Xavier maakte graag foto’s.
Xavier heeft graag foto’s gemaakt.
Xavier gaat/zal graag foto’s maken.

Zin14

De buurvrouw doet de ramen open.
De buurvrouw deed de ramen open.
De buurvrouw heeft de ramen opengedaan.
De buurvrouw zal/gaat de ramen opendoen.

Zin15

De buurman maakt de ramen schoon.
De buurman maakte de ramen schoon.
De buurman heeft de ramen schoongemaakt.
De buurman zal/gaat de ramen schoonmaken.

Zin16

De clown doet gek.
De clown deed gek.
De clown heeft gek gedaan.
De clown zal/gaat gek doen.

(open) MAKEN czy DOEN?
Zin17

De fotograaf maakt gekke foto’s.
De fotograaf maakte gekke foto’s.
De fotograaf heeft gekke foto’s gemaakt.
De fotograaf zal/gaat gekke foto’s maken.

Zin18

Ik doe aardig tegen anderen.
Ik deed aardig tegen anderen.
Ik heb aardig tegen anderen gedaan.
Ik zal/ga aardig tegen anderen doen.

Zin19

Hij doet de laptop dicht.
Hij deed de laptop dicht.
Hij heeft de laptop dichtgedaan.
Hij zal/gaat de laptop dichtdoen.

Zin20

De moeder doet de gordijnen open.
De moeder deed de gordijnen open.
De moeder heeft de gordijnen opengedaan.
De moeder zal/gaat de gordijnen opendoen.

