
16.04.2020 

 
Klasa 4 a 

 

 
Witam Was moi Drodzy ! 

 

Na początku dziękuje Wam za wspaniałe rysunki koszyczków 

wielkanocnych, jakie mi przysłaliście. Potwierdza to Wasz talent do 

malowania i języka niemieckiego oczywiście też ;-) 

 

Zapiszcie dzisiejszą datę i temat lekcji : 

 

Donnerstag, den 16. April 2020 

 

Stunde 

 

Thema: Meine Mama und mein Papa. 

 

Doskonale znacie już niemieckie nazwy członków rodziny. Przypomnijmy 

zatem, że dzielimy  je na formy męskie, żeńskie, nijakie lub liczbę mnogą. 

 

Rodzaju męskiego będą zatem : 

 

der Vater- tata 

der Opa- dziadek 

der Bruder- brat 

der Sohn – syn 

der Onkel – wujek 

 

Do rodzaju żeńskiego zaliczymy : 

 

die Mutter- mama 

die Oma- babcia 

die Schwester- siostra 

die Tochter- córka 

die Tante- ciocia 



 

Rodzaj nijaki to na przykład : 

das Kind – dziecko 

das Mädchen- dziewczyna 

 

Natomiast liczby mnogiej użyjemy dla : 

 

die Eltern- rodzice 

die Großeltern- dziadkowie 

die Kinder- dzieci 

 

 

Często jednak będziemy mówić o członkach naszych rodzin lub innych 

rzeczownikach z użyciem zaimków dzierżawczych. Zaimka 

dzierżawczego używamy wówczas, kiedy chcemy powiedzieć, że coś do 

kogoś należy, na przykład mój tata, moja babcia, twój brat, twoja ciocia 

itp. ) 

 

Najogólniej mówiąc : 

 

mein przetłumaczymy jako mój 

 

natomiast 

 

meine przetłumaczymy jako moja, moje 

 

analogicznie 

 

dein przetłumaczymy jako twój 

 

natomiast 

 

deine przetłumaczymy jako twoja, twoje 

 

Tak więc używając rzeczowników rodzaju męskiego i nijakiego ( der, das ) 

użyjemy zaimka mein, dein natomiast mówiąc o rzeczownikach rodzaju 

żeńskiego i liczby mnogiej ( die ) użyjemy meine, deine.. 

 

Przejdźmy do praktyki, 



 

chcąc powiedzieć : 

 

moja mama- użyjemy zaimka  ”meine ”, ponieważ rzeczownik mama jest 

rodzaju żeńskiego. 

Natomiast chcąc powiedzieć mój tata – użyjemy zaimka ” mein ”, 

ponieważ jest to rzeczownik rodzaju męskiego. 

 

Podsumowując : 

 

Rodzaj męski i Rodzaj nijaki Rodzaj żeński i Liczba mnoga 

mein 

dein 

meine 

deine 

 

 

Uzupełnijmy zatem : 

 

a) moja mama - …......... Mutter 

b) moja babcia - …......... Oma 

c)mój dziadek - …......... Opa 

d)mój wujek- …........... Onkel 

 

e) twoja ciocia- ….......Tante 

f) twoja siostra - ….......Schwester 

g) twój brat -  …..........  Bruder 

 

Otwórzcie podręczniki na temacie Mama, Papa und andere.. ..str. 39 

Wysłuchajcie z płyty załączonej do podręcznika nagrania 31 z zadania 

12a. 

Po wysłuchaniu nagrania podpiszcie obrazki. 

Następnie przejdźmy do ćwiczeń. Wykonajcie proszę ćwiczenia 21, 22 i 

23 ze str. 21 

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt emilab12@wp.pl 

 

Jako pracę domową nauczę się notatki z zeszytu. 

 

Klasa  8a  i  8c 
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Thema : Partizip Perfekt – Übungen. 

 

Moi Drodzy z przesyłanych przez Was prac domowych widzę, że nie 

macie większych problemów z czasem Perfekt. Najwięcej trudności 

sprawiają Wam jedynie formy imiesłowów czasu przeszłego. Na 

dzisiejszej lekcji zatem przećwiczymy sobie zarówno formy czasowników 

regularnych jak i nieregularnych. 

Tak więc Wasze dzisiejsze zadanie polega na utworzeniu form Partizip 

Perfekt od następujących czasowników. 

 

Oto czasowniki : 

tanzen- 

bekommen- 

wohnen- 

spielen- 

baden- 

arbeiten- 

schmecken- 

machen- 

hören- 

studieren- 

fotografieren- 

verkaufen- 

besichtigen- 

laufen- 

gehen- 

lesen- 

essen- 

schwimmen- 

verstehen- 

verlieren- 

sehen- 

schlafen- 

trinken- 

tragen- 

zurückkommen- 

Pamiętajcie, że są pomieszane ( regularne i nieregularne ). 

Następnie zrobimy ćwiczenia 4, 6, 7 ze str. 33 



 

Na Wasze odpowiedzi czekam pod adresem emilab12@wp.pl lub w 

wiadomości prywatnej na messenger do poniedziałku ( 20.04.2020 godz. 

9tej ) 

 

Klasa 7 b 
 

 

Thema: Was hast du am Montag? - Ũbungen. 

 

 

Moi Drodzy na dzisiejszych zajęciach zajmiemy się ćwiczeniem 

rodzajników oraz tworzeniem liczby mnogiej od poszczególnych 

rzeczowników. 

 

W tym celu wykonajcie z ćwiczeniówki ćwiczenie 3 ze str. 38. 

 

Przyjrzyjcie się teraz zad. 6a z podręcznika ze str. 59. Jest to plan lekcji 

Lisy. Dopasujcie i zapiszcie w zeszytach odpowiedzi do 5 pytań 

zamieszczonych pod planem. 

 

Następnie wracamy do ćwiczeń. Wykonajcie ćwiczenie 5 ze str. 39. Należy 

znaleźć odpowiedni numer kursu dla każdego ucznia. 

 

Hausaufgabe   

 

 Ũb.6 S. 39 

 

Zdjęcia pracy domowej przysyłacie jak dotychczas poprzez messenger lub 

poczte emilab12@wp.pl  do poniedziałku 20.04.2020 do godz.9tej 
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