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Klasa 7a 

 
Thema : Was hast du am Montag ? 

 

Zapisujemy notatkę: 

 

Ucząc się rzeczowników, należy zwracać uwagę na rodzajnik i liczbę 

mnogą, gdyż w języku niemieckim jest wiele możliwości jej tworzenia. 

 

np. 

der Kuli – die Kulis 

die Brille- die Brillen 

das Buch – die Bücher 

 

Liczbę mnogą rzeczowników należy zatem zawsze sprawdzać w słowniku. 

Zapiszcie zatem formy liczby mnogiej od podstawowych rzeczowników: 

 

der Bleistift- die Bleistifte 

der Taschenrechner- die Taschenrechner 

die Schultasche- die Schultaschen 

das Handy- die Handys 

das Heft- die Hefte 

die CD- die Cds 

die Brille- die Brillen 

 

Pracując z użyciem słownika polsko- niemieckiego podajcie zatem liczbę 

mnogą znanych wam rzeczowników: 

 

die Mutter- 

der Vater- 

die Tochter- 

der Sohn- 

das Kind- 

 



Następnie przyjrzyjcie się zadaniu 6a S. 59 

To plan lekcji – der Stundenplan. 

Na jego podstawie wypiszemy teraz nazwy podstawowych przedmiotów: 

 

Englisch- język angielski 

Deutsch- język niemiecki 

Polnisch- język polski 

Geschichte- historia 

Informatik- informatyka 

Mathematik- matematyka 

Physik- fizyka 

Chemie- chemia 

 Erdkunde- geografia 

Kunst- plastyka 

Sport – w-f 

Werken- technika 

Religion- religia 

 

 

Hausaufgabe ( praca domowa ) 

 

Na podstawie zadania 6a ze str. 59 zróbcie w zeszytach wasz plan lekcji. 

Zdjęcie przysyłacie tak jak dotychczas w wiadomości prywatnej poprzez 

messenger lub na adres emilab12@wp.pl ( do poniedziałku do godz. 

15stej ). 

 

 

Klasa 8a, 8b, 8c 

 
Thema : Ich habe mein Handy verloren. 

 

Moi Drodzy cały czas zajmujemy się czasem przeszłym Perfekt. Ciesze 

się, że nie sprawia on Wam większych trudności. 

Jak pamiętacie czas ten tworzymy za pomocą czasowników posiłkowych 

haben lub sein oraz imiesłowu czasu przeszłego. Zapiszcie zatem do 

zeszytów: 

Czas przeszły Perfekt z czasownikiem posiłkowym sein tworzą : 

1. czasowniki oznaczające ruch – np. fahren ( jechać), aufstehen 
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( wstawać ), gehen ( chodzić), kommen ( przychodzić ) laufen 

( biegać) 

2.  Czasowniki oznaczające zmianę stanu np. einschlafen ( zasypiać ), 

bleiben ( zostawać), sterben ( umierać ) 

Np. 

 

Wir sind gestern nach Berlin gefahren. 

 

Thomas ist sehr spät eingeschlafen. 

 

Wiele czasowników w języku niemieckim, podobnie jak w angielskim, 

tworzy formy imiesłowu Partizip Perfekt nieregularnie np. finden- 

gefunden, kommen- gekommen. 

Trzeba się ich nauczyć na pamięć ! Ich spis jest na stonach 93, 94 w 

podręczniku. 

 

Przechodzimy zatem do podręcznika : 

 

Przeczytajcie Üb. 2 a S. 50. Wasze zadanie polega na udzieleniu 

odpowiedzi na pytania do Üb. 2B ( na podstawie przeczytanego 2a S. 50 ) 

Odpowiedzi zapisujemy do zeszytów. 

 

Przechodzimy do ćwiczeń. 

 

Zróbcie ćw. 2, 3 ze str. 32 ( wpisujemy brakujące czasowniki posiłkowe 

haben lub sein w odpowiedniej formie ). 

 

Hausaufgabe ( praca domowa ) 

 

Üb. 6, 7 S. 33 

 

Zdjęcia pracy domowej jak dotychczas przysyłacie w wiadomości 

prywatnej poprzez messenger lub na maila emilab12@wp.pl  najpóźniej 

do poniedziałku do godz. 15stej 
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