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Na początku, krótkie przypomnienie co to jest estar + gerundio. Jest to perfyfraza (czyli połączenie dwóch form 
czasownika, więcej o peryfrazach poczytasz tutaj), która sugeruje nam, że coś się dzieje w danym momencie, np.:

Ahora estoy bailando con Manolo. Teraz (w tym momencie) tańczę z Manolo.

Imperfecto, czyli forma bailaba, używana jest do czynności zwyczajowych, które kiedyś tam się działy, np.:

Cuando era pequeña bailaba mucho. Kiedy byłam mała, dużo tańczyłam.

Imperfecto + Gerundio, czyli forma, estaba bailando, używana jest jako tło danego wydarzenia, np.:

Estaba bailando cuando todas las luces se apagaron. Tańczyłam, kiedy zgasły wszystkie światła.

Indefinido + Gerundio, czyli forma estuve bailando, wskazuje nam na sam fakt danej czynności podkreślając 
jednocześnie, że trwała ona w sposób ciągły, np.:

Ayer estuve bailando toda la noche. Wczoraj tańczyłam przez całą noc.

Podsumowując

Kiedy mówimy estaba bailando, potrzebujemy do tego jeszcze jakiejś innej czynności, która nam uzupełni 
zdanie. Samo ayer estaba bailando dla Hiszpanów jest niepełne, brakuje im tego: iiiii, no i co się stało? Np.: ayer 
estaba bailando y me rompí la pierna. Drastycznie, wiem :)

Jeżeli jednak w trakcie naszych wygibasów nic takiego spektakularnego się nie zdarzyło, to powinniśmy 
powiedzieć ayer estuve bailando. Możemy dodać określenia typu toda la noche, de 7 a 8, ale to już wychodzi z 
kontekstu.
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ĆWICZENIA

1. Uzupełnij zdania odpowiednią formą czasownika w czasie Imperfecto, Imperfecto + Gerundio 
lub Indefinido + Gerundio.

1.  Ayer   con Juan y me dijo que se había divorciado. (hablar)

2.  De niña  comer muchos dulces, pero ahora no los como. (gustar)

3.  Hace unos días  a cántaros. (llover)

4.  Por la mañana  cuando vi las malas noticias. (desayunar)

5.  El martes  mucho las perífrasis. Por fin las comprendí. (estudiar)

6.  Jorge  la siesta, cuando llegó el mensajero. (dormir)

7.  - ¿Hola cariño, qué hiciste? 

    - Nada especial mamá,  con mis colegas. (jugar)

8.  El otro día  las ventanas, cuando vi la vecina besándose con nuestro 
otro vecino.  (limpiar, yo)

9.  Antes  poco, pero ahora no puedo ir a dormir sin leer nada. (leer)

10.  Rebeca y Julio  juntos doce años. (salir)
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ODPOWIEDZI
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1.  Ayer estaba hablando con Juan y me dijo que se había divorciado. 

2.  De niña me gustaba comer muchos dulces, pero ahora no los como. 

3.  Hace unos días estuve lloviendo a cántaros. 

4.  Por la mañana estaba desayunando cuando vi las malas noticias. 

5.  El martes estuve estudiando mucho las perífrasis. Por fin las comprendí. 

6.  Jorge estaba durmiendo la siesta, cuando llegó el mensajero.

7.  - ¿Qué hiciste? 

    - Nada especial mamá, estuve jugando con mis colegas. 

8.  El otro día estaba limpiando las ventanas, cuando vi la vecina besándose con nuestro otro vecino.     

9.  Antes leía poco, pero ahora no puedo ir a dormir sin leer nada.

10.  Rebeca y Julio estuvieron saliendo juntos doce años. 

1. Uzupełnij zdania odpowiednią formą czasownika w czasie Imperfecto, Imperfecto + Gerundio 
lub Indefinido + Gerundio.


