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kl. 7a - 

 

Thema : Wie heißt das auf Deutsch ? 

 

Pod tematem piszemy do zeszytów: 

 

W języku niemieckim każdy rzeczownik ma określony rodzaj gramatyczny, który 

rozpoznaje się po tak zwanym rodzajniku poprzedzającym rzeczownik: 

der Vater- tata 

die Mutter- mama 

das Kind- dziecko 

die Bücher- książki ( liczba mnoga ) 

 

Rodzaje gramatyczne rzeczowników w języku polskim i niemieckim nie zawsze się 

pokrywają . Niezależnie od tego jaki rodzajnik występuje z rzeczownikiem w liczbie 

pojedynczej der, die lub das to w liczbie mnogiej stosuje się tylko jeden rodzajnik-

die. 

Następnie wpisujemy wszystkie rzeczowniki z ćwiczenia 2 str. 56 wraz z 

tłumaczeniami: 

der Kuli- długopis 

der Taschenrechner- kalkulator 

die Cd- płyta 

die Schultasche- tornister 

das Heft- zeszyt 

der Schülerausweis- legitymacja szkolna 

das Buch- książka 

das Handy- telefon komórkowy 

der Bleistift- ołówek 

die Brille- okulary. 

Przechodzimy do ćwiczeń. 

Wykonujemy w zeszycie ćwiczeń następujące zadania: 

Üb. 1a, 1b, 2 S. 36 

 

HAUSAUFGABE 

Üb. 8 S. 37 oraz nauczę się rzeczowników z lekcji 

( zdjęcie pracy domowej przysyłajcie poprzez messenger lub na adres mailowy 

emilab12@wp.pl  do poniedziałku do godz. 9) 

 

Kl. 8a, 8b, 8c 

 

Thema: Es war keine große Liebe. 
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W odniesieniu do przeszłości czasowników sein ( być ) i haben ( mieć ) używa się 

najczęściej w czasie przeszłym czasu Präteritum. Oto ich odmiana : 

 

sein 

  

ich war                 wir waren 

du warst               ihr wart 

er, sie, es war        sie/Sie  waren 

 

haben 

 

ich hatte                 wir hatten 

du hattest                ihr hattet 

er, sie, es hatte        sie, Sie hatten 

 

Pierwsza i trzecia osoba liczby pojedynczej są więc takie same. 

 

Przechodzimy do podręcznika: 

 

Üb. 2a S. 46 

 

Przeczytajcie teraz wpisy Maika, przetłumaczcie je na język polski. Następnie 

wybierz 3 zdjęcia pasujące do wpisów Maika. Zapisz je w zeszycie. Jest to Üb. 2B 

S.46. 

 

Następnie zrób Üb. 3 S. 47 ( uzupełnij więc zdania czasownikami sein i haben w 

czasie Präteritum. ) 

 

Hausaufgabe 

 

Üb. 2, 3 S. 28 

Üb. 4,5 S.29 

 

( zdjęcie pracy domowej przysyłajcie poprzez messenger lub na adres mailowy 

emilab12@wp.pl  do poniedziałku do godz. 9) 
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