
  

Czasowniki iteratywne



  

Co to są formy iteratywne?

● Formy iteratywne nazywają powtarzalne 
czynności 

● Są charakterystyczne głównie dla czasowników 
ruchu

● Nie wszystkie czasowniki mają formę 
iteratywną



  

forma iteratywna     forma niedokonana       forma dokonana

     chodzić                 iść                      pójść

     bywać                  być

                 kupować                            kupić



  

Formy iteratywne 
czasowników ruchu



  

1. Rok temu latałam do Polski bardzo często.

2. Kiedy leciałam do Polski, była burza.

3. Poleciałam do Polski na 3 tygodnie.

1. Kiedy byłam dzieckiem, chodziłam na basen co 
weekend.

2. Spotkałam Martę, kiedy szłam na basen.

3. Wczoraj w końcu poszłam na basen.



  

1. We wtorek (my) .................................... pociągiem na konferencję do 
Berlina.

2. Zwykle (ja) ........................................ do pracy samochodem, 
albo ........................... pieszo.

3. Planowaliśmy ..................................... do Rzymy, ale nasz samolot był 
odwołany.

4. Dzisiaj rano (ja) ..................................... do sklepu obok naszego domu.

5. W wakacje planuję .................................. w rejs statkiem.

6. Czy lubisz ......................................... łódką?

7. Samoloty do Warszawy .................................. bardzo często.

8. W tym roku po raz pierwszy (my) ................................... na wakacje 
autokarem, to nie był dobry pomysł. 

9. (wy) ……………………..... wczoraj, do kina czy do teatru?



  

Formy iteratywne 
czasowników ruchu

- biegać     (biec/pobiec)

- nosić        (nieść/przynieść)

- wozić        (wieźć/ przywieźć)

- fruwać      (frunąć/pofrunąć)



  

Inne formy iteratywne
● bywać (być/ -)  np. Rzadko bywam w tym pubie.
● miewać (mieć/ -)  np. Często miewasz migrenę?
● jadać/zjadać   (jeść/zjeść)  np. Raczej nie jadamy jagnięciny.
● pijać  (pić/wypić)  np. On nie pija kawy.
● mawiać  (mówić/powiedzieć) np. Mój tata zawsze mawiał, że do wesela się zagoi.
● pisywać (pisać/napisać)    np. Już nie pisujemy listów.
● czytywać  (czytać/przeczytać)  np. Czytujecie czasem polską poezję?
● sypiać   (spać/ pospać)      np. Ostatnio nie sypiam za dobrze.
● widywać  (widzieć/zobaczyć)   np. Mój brat mieszka niedaleko, ale rzadko się  

                                                                                                                   widujemy.
● grywać (grać/pograć)     np. Oni wieczorami grywają w gry planszowe.



  

1. Dużo pracuję, dlatego często (ja) ……………. 
(być/bywać) zmęczony.

2. (ty) Nie …………………. teraz nic do 
powiedzenia? (mieć/miewać)?

3. Nie gram na żadnym instrumencie, ale często i 
chętnie ……………………. w szachy (grać/grywać).

4. Zgadnij, kogo ……………….. wczoraj! 
(widzieć/widywać)

5. Jako dziecko Piotr codziennie ………………… 
(pić/pijać) szklankę mleka. 
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