
PRETÉRITO PERFECTO (PP) - czas przeszły dokonany (np. zjadłem, wstałeś, 

przeczytał, narysowaliśmy, zdenerwowaliście się, poszli) 

Podstawowe zasady użycia: 

1. gdy chcemy podkreślić, że przeszłość ma wpływ na teraźniejszość  

np. He tomado un bocadillo - Zjadłem kanapkę (w domyśle np. nie jestem głodny). 

2. gdy pojawia się określony okolicznik czasu (on wymusza użycie PP) - przykłady 

takich okoliczników poniżej; 

Jak się tworzy? 

1. Odmieniamy czasownik pomocniczy HABER (jest na kartce, jest na kopii książki): 

yo he 

tú has 

él/ella / Usted ha 

nosotros/as hemos 

vosotros/as habéis 

ellos/ellas / Ustedes han 

 

2. Dodajemy PARTICIPIO (poniżej tworzenie i wyjątki) - PARTICIPIO  w PP się nie 

odmienia, odmienia się HABER;  

HABER i PARTICIPIO zawsze idą obok siebie, są nierozdzielne! 

np. Hoy he estudiado español - dzisiaj uczyłem się hiszpańskiego;  

María todavía no ha leído mi libro - Marysia jeszcze nie przeczytała mojej książki. 

Esta semana no me has visitado - w tym tygodniu mnie nie odwiedziłaś. 

 

Participio 
(imiesłów przymiotnikowy bierny) 

1. tworzony w sposób regularny od czasowników: 
- zakończonych na  - AR, np.: hablar > hablado (mówiony/wymówiony) 
- zakończonych na - ER, np.: beber > bebido (pity/wypity) 
- zakończonych na - IR, np.: digerir > digerido (trawiony/strawiony) 
2. nieregularny: 
- hacer > hecho 
- escribir > escrito 
- decir > dicho 
- ver > visto 
- abrir > abierto 
- volver > vuelto 
- poner > puesto 
- romper > roto 
- cubrir > cubierto 
- imprimir > impreso 
- morir > muerto 

 



Okoliczniki czasu (przykładowe), które wymuszają użycie PP: 

hoy - dzisiaj 

esta mañana/tarde/noche - tego ranka/tego wieczora/tej nocy 

esta semana - w tym tygodniu 

este mes  - w tym miesiącu 

este año - w tym roku 

este siglo - w tym stuleciu 

este milenio - w tym tysiącleciu 

este fin de semana - w ten weekend 

este invierno/verano /otoño- tej zimy/tego lata/tej jesieni 

esta primavera - tej wiosny 

ya - już 

aún/todavía - nadal/jeszcze 

últimamente - ostatnio 

por ahora / por el momento - na razie 

¿alguna vez? - czy kiedykolwiek?  

np. ¿Has estado en España alguna vez? - Byłeś kiedykolwiek w Hiszpanii? 

i odp. 1. No, todavía no he estado en España. - Nie, jeszcze nie byłem w Hiszpanii. 

2. Sí, he estado muchas veces. - Tak, byłem wiele razy. 

 

 

 


