
 

 

¿Pretérito indefinido, imperfecto o perfecto? 
 

 Epätarkat ajanmääreet: alguna vez, muchas veces, varias veces, nunca, todavía no, ya 

 Toistuvuuteen viittaavat ajanmääreet: siempre, a menudo, cada día, normalmente, generalmente 

 Menneet tapahtumat, jotka ovat yhteydessä nykyhetkeen: hoy, esta mañana, esta semana, este fin 
de semana, este mes, este año 

 Menneet tapahtumat, jotka eivät ole yhteydessä nykyhetkeen: ayer, anoche, anteayer, la semana 
pasada, el mes pasado, el año pasado, un día, en 2015 

 Kun kysytään, onko jokin teko tehty vai ei viittaamatta aikaan 

 Kun ilmaistaan tapana ollutta ja toistuvaa tekemistä 

 Kun kerrotaan teoista ja tapahtumista, jotka on saatettu loppuun 

 Kun kerrotaan tapahtumasarjoja, peräkkäisiä tekoja ja viedään juonta eteenpäin 

 Kun kuvaillaan henkilöä, asiaa, paikkaa tai säätä 

 Kun kerrotaan tietyn ajan kestäneestä tekemisestä tai tapahtumasta 

 Kun kerrotaan samanaikaisista meneillään olevista asioista 

 Kun kerrotaan yksittäisistä tapahtumista ja äkillisistä muutoksista 
 
 
 
 
 
 

A 
1. Toissa päivänä lähdin ulos puoli 

yhdeksältä. 
2. ¿Cuándo nació tu hermanito/hermano 

menor? 
3. Piditkö elokuvasta? 
4. Ayer leí un libro interesante. 
5. Tänään söimme illallista kotona. 
6. Estudiaron todo el día. 
7. Satoi vettä koko aamun. 
8. ¿Cuándo vendiste la moto? 
9. Kuinka monta vuotta Belén täytti? 
10. ¿Cuándo empezaste a estudiar español? 
11. Victor oli hyvin väsynyt. 
12. No conocía a sus padres. 
13. Heillä oli kolme lasta. 
14. Mi padre siempre comía demasiado. 
15. Siskoni pelasi tennistä tiistaisin. 
16. En la playa siempre había muchos turistas. 
17. Sain tietää sen viime viikolla. 
18. Tuvieron una hija anoche. 
19. Lauantaina menin myöhään nukkumaan. 
20. ¿Fuisteis/Fueron al cine el fin de semana 

pasado?  
 
 
 
 
 
 

B 
1. Anteayer salí a las ocho y media. 
2. Milloin pikkuveljesi syntyi? 
3. ¿Te gustó la película? 
4. Eilen luin mielenkiintoisen kirjan. 
5. Hoy cenamos en casa. 
6. He opiskelivat koko päivän. 
7. Llovió toda la mañana. 
8. Milloin myit mopon? 
9. ¿Cuántos años cumplió Belén? 
10. Milloin aloit opiskella espanjaa? 
11. Victor estaba muy cansado. 
12. En tuntenut hänen vanhempiaan. 
13. Tenían tres hijos. 
14. Isäni söi aina liikaa. 
15. Mi hermana jugaba al tenis los martes. 
16. Rannalla oli aina paljon turisteja. 
17. Lo supe la semana pasada. 
18. He saivat tyttären viime yönä. 
19. El sábado me acosté tarde. 
20. Kävittekö viime viikonloppuna 

elokuvissa? 
 
 


