MOI UCZNIOWIE!
Oto czas teraźniejszy PRESENTE CONTINUO (czasami zwany kontrukcją Estar +
Gerundio)1.
1. Wyraża czynność rozpoczętą i niezakończoną np. Esta semana estoy trabajando en un
bar – w tym tygodniu pracuję w barze.
2. Wyraża czynność trwającą np. Ahora estoy conduciendo – teraz prowadzę auto.
Tworzy się ten czas tak:
Odmienia się czasownik ESTAR (pomocniczy) przez odpowiednie osoby i dodaje
gerundio. Znaczenie nadaje gerundio.
Tworzenie GERUNDIO (imiesłów czynny „-ąc” np. robiąc):
czasowniki
-AR np. habl + ando = hablando (mówiąc)
-ER np. beb + iendo = bebiendo (pijąc)
-IR np. viv + iendo = viviendo (mieszkając)
Widzimy, że są tylko dwie końcówki (dla trzech grup czasowników).
Gerundio jest nieodmienne, czyli zawsze jest w tej samej formie.
To samo macie na kartce Gerundio 1 na samej górze.
Po prawej stronie wyjątki!
leyendo, bo "i" między samogłoskami przechodzi w "y" (le (ER) + iendo = leyendo).
Okoliczniki czasu (druga ramka na brązowym tle na karcie Gerundio 1) powinniście
rozumieć poza:
justamente (ahora) - dokładnie (teraz)
mientras - podczas gdy
Proszę zrobić ćw. 2.
Podaję słówka:
merendar - jeść podwieczorek
trasladarse - przenosić się / przeprowadzać się
Minidialogo 21:
Dígame - halo / słucham (przy odbieraniu telefonu grzecznie / do pana / pani; do
kolegi mówi się zazwyczaj: dime)
entonces - tutaj: zatem / więc
te llamo luego - zadzwonię do ciebie później (dosł. dzwonię do ciebie później - czas
teraźniejszy w funkcji przyszłego; podkreślenie, że na pewno się stanie).
Kartka Gerundio 2
to samo, tylko chodzi o czasowniki zwrotne (z "się") np. (nie znacie) desvestirse rozbierać się (jest na górze, w przykładzie dla nosotros, więc przekładam na polski).
Problem polega na tym, że trzeba
1

Podobny do angielskiego Present continuous.

1. albo doklejać do Gerundio odmieniane "się" (-me, -te, -se, -nos, -os, -se) i wtedy
pojawia się akcent graficzny nad Gerundio, żeby nie zgubić (poprzez dodanie
sylaby) miejsca akcentowanego (desvistiéndonos); (macie to rozpisane u góry).
2. albo odmieniane "się" stawia się przed odmienianym estar (macie to rozpisane u
góry po prawej stronie).
Spróbujcie zrobić ćw. 15 (wybrać jedno z dwóch, albo potwierdzić / zaprzeczyć).
słówka
bañarse - kąpać się
besarse - całować się
ensuciarse - brudzić się
llorar - płakać
quitarse la chaqueta - zdejmować marynarkę / żakiet / okrycie wierzchnie
i ćw. 16:
słówka
acordarse de - pamiętać o
arreglarse - przygotowywać się
claro - jasne
contarse - opowiadać sobie
maquillarse - malować się / robić makijaż
oír - słyszeć
ponerse - zakładać np. ubranie
terminar - kończyć
Jako że cała ta sytuacja może jeszcze potrwać bardzo długo (sic!), KJH polegałoby na
(zdalnym) wprowadzaniu przeze mnie czasów. Tak jak mówiłem: to zawsze się
przyda (o ile pojmiecie moje wyjaśnienia pisemne).
Tworzenie innych czasów (przyszłego i dwóch przeszłych) macie (w istotnych
zarysach) na kartce, którą ostatnio rozdawałem, więc miałbym odrobinę mniej do
pisania, a Wy mniej do domyślania się.
Co Wy na taki pomysł?
Proszę, żeby każdy napisał, co myśli na ten temat, a ja – tradycyjnie – podejmę
decyzję.
WASZ NAUCZYCIEL

