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Klasa 4 b 

 
Witam Was Drogie Dzieci ! Na dzisiejszej lekcji poćwiczymy sobie 

poznane przed tygodniem zaimki dzierżawcze. 

 

Zapiszcie zatem temat : 

 

Thema: Die Possesivpronomen – Übungen. 

 

Jak zapewne pamiętacie zaimki dzierżawcze określają czyjąś własność. 

Używamy ich zatem kiedy chcemy powiedzieć, że coś do kogoś należy. 

 

Spróbujcie więc przetłumaczyć na język niemiecki. Pamiętajcie przy tym, 

jakiego rodzaju gramatycznego są rzeczowniki. 

 

Moja mama jest super. - 

 

Mój tata jest wspaniały.- 

 

Moja rodzina jest duża- 

 

Mój dziadek jest wesoły ( lustig) - 

 

Mój pies jest mały ( klein ) - 

 

Wierzę, że nie macie z tym najmniejszych trudności. 

 

Zapiszcie zatem i zapamiętajcie kilka przymiotników, które pozwolą Wam 

tworzyć opisy innych osób. Z niektórymi z nich mieliście już okazje się 

zapoznać: 

 

klasse- fajny, świetny 

schön- ładny 

klein- mały 

groß- duży 

lustig- wesoły 



traurig- smutny 

sympatisch- sympatyczny 

optimistisch- pogodny, optymistyczny 

 

Gdybyście mieli jakiekolwiek pytania piszcie tak jak do tej pory za 

pomocą messengera lub poczty elektronicznej. Bardzo cieszą mnie 

otrzymywane od Was wiadomości. 

 

Hausaufgabe 

 

Jako pracę domową wysłuchajcie trzykrotnie z płyty załączonej do 

podręcznika piosenkę Meine Familie  ( zadanie 17 a ) 

 

Klasa  8b 

 

 
Thema: Kapitel IV- Wiederholung. 
 
Moi Drodzy na początek chciałabym przypomnieć Wam o tym, 

abyście nie zapomnieli przesłać pracy domowej z piątku.  Do tej 

pory nie mam jeszcze wszystkich Waszych prac. O ocenach 

informuję każdego z Was osobiście poprzez messenger. Praca ta 

jest obowiązkowa. 

 

Ponieważ na najbliższy piątek jesteśmy umówieni na krótki 

sprawdzian z rozdziału 4, chciałabym poćwiczyć dzisiaj z Wami 

zamianę zdań z czasu teraźniejszego na czas przeszły Perfekt. 

 

Zanim jednak przejdziemy do zdań zróbcie proszę Test- 

powtórzenie z ćwiczeniówki ze strony 34-35. Jest to standardowy 

test, taki jaki robiliśmy po każdym zakończonym rozdziale. 

 

Następnie zdania, które zamienić należy na czas przeszły Perfekt: 

 

1. Ich esse keine Wurst. 



2. Ich bin in Hamburg. 

3. Warum lauft ihr so schnell? 

4. Wo wohnt deine Oma? 

5. Ich habe keine Zeit. 

6. Wir fliegen nach Amerika. 

7. Ich besuche gern meine Familie. 

8. Markus fährt nach Rom. 

9. Erika studiert Medizin. 

10. Tobias geht in den Park. 

 

Sprawdzian wyślę każdemu z Was w piątek do godziny 9 rano na 

maila. Odsyłacie najpóźniej  do godziny 16stej tego samego dnia. 

Proszę abyście napisali mi na grupie swoje dokładne adresy 

mailowe, tak aby każdy dostał sprawdzian do odesłania. 

 

Jako dzisiejszą pracę domową odeślijcie tylko owe 10 

zamienionych na czas przeszły zdań. 

W razie jakichkolwiek pytań piszcie na grupie lub poprzez pocztę 

elektroniczną. 


