CZAS przeszly dokonany
HEBBEN + gewerkt
Ik HEB gewerkt.
Jij HEBT gewerkt
Hij/zij/het HEEFT gewerkt
Wij/jullie/zij HEBBEN gewerkt
HEBBEN + GE…………….
ALE!!! ver-, ont-, ge-, her - , bebetalen  hebben + betaald (gebetaald)
CZASOWNIKI ROZDZIELNIE ZLOZONE
werken  hebben + gewerkt
overwerken  hebben + overgewerkt

KIEDY ‘zijn’ ?
Zijn  zijn + geweest
Lopen  zijn + gelopen
Opstaan  zijn + opgestaan
Komen  zijn + gekomen
Sterven  zijn + gestorven
Verhuizen  zijn + verhuisd
Vallen  zijn + gevallen
Worden  zijn + geworden
Stoppen  zijn + gestopt
Beginnen  zijn + begonnen
Blijven  zijn + gebleven
Gaan  zijn + gegaan
Groeien zijn + gegroeid

Uloz wszystkie zdania w czasie przeszlym dokonanym.
Przyklad(voorbeeld):
Ik maak een taart. MAKEN  maakte  HEBBEN + gemaakt
Ik heb een taart gemaakt.
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Ik teken deze brief. Tekenen(rysowac, podpisywac)
Ik teken deze tekening over. Overtekenen (przerysowywac)
Mijn man kookt lekker eten. Koken (gotowac)
Ik plak alle stickers op. Opplakken (naklejac)
De bakker bakt lekkere broodjes. Bakken(piec)
Wij ruilen deze oude dingen. Ruilen (wymieniac)
De caissière wisselt € 1. Wisselen (rozmieniac)
Ik wissel mijn rijbewijs om. Omwisselen (wymieniac)
Alle klanten sparen zegels. Sparen (zbierac)
Ik bespaar veel geld. Sparen (oszczedzac)
Ik haal even suiker in de winkel. Halen(isc po cos)
De moeder haalt haar kind op. Ophalen (odbierac)
De dokter voelt zich ook niet lekker. Zich voelen (czuc sie)
Ik wijzig mijn gegevens. Wijzigen(zmieniac)
Mijn buurman leeft in armoede. Leven(zyc)
De buschauffeur opent de deur. Openen (otwierac)
De meiden dansen de hele avond. Dansen (tanczyc)
Mijn zoontje telt goed tot tien. Tellen(liczyc)
Ik tel de dozen op. Optellen (podliczac)
Ik reken het uit mijn hoofd. Rekenen (policzyc, obliczyc)
Ik til zware dozen. Tillen (nosic, dzwigac)
Hij tilt twee dozen tegelijk. Optillen(podnosic)
De jongen duwt de deur. Duwen (pchac)
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De kindjes rennen snel. Rennen (biegac)
De leerlingen luisteren goed. Luisteren (sluchac)
De nieuwsgierige buurvrouw luisterde het gesprek af. Afluisteren(podsluchiwac)
Ik zet de boodschappentassen in de gang. Zetten (postawic, wstawic)
De conciërge verzet regelmatig de lestafels. Verzetten (przestawiac, przenosic)
De gemeente bouwt nieuwe huizen. Bouwen(budowac)
De buurman bouwt zijn woonkamer uit. Uitbouwen (rozbudowac)
De andere buren verbouwen hun huis nooit. Verbouwen (przebudowac)
Mijn zus winkelt heel lang. Winkelen (robic zakupy, chodzic po sklepach)
Mijn broer shopt alleen online. Shoppen (robic zakupy, chodzic po sklepach)
Mijn opa hoort niet alles goed. Horen (slyszec)
Ik kleed mijn kind aan. Aankleden (ubierac)
Ik verstuur steeds vaker mailtjes. Versturen (wysylac)
De klant betaalt niet op tijd. Betalen (placic)
De gemeente verlaagt gelukkig de huurkosten. Verlagen(obnizyc)
De ouders zwaaien heel lang. Zwaaien (machac)
De juf verbetert de fouten. Verbeteren(poprawiac)

Odpowiedzi w przyszlym tygodniu pojawia sie tu na stronie.

