
07.05. 2020 

 

Klasa 4 a 

 
Donnerstag, den 7. Mai 2020 

 

Stunde 

 

Thema : Die Fragen. 

 

Notatka do zeszytu : 

 

W zdaniu pytającym rozstrzygającym, to znaczy takim, na które 

możemy odpowiedzieć tak lub nie   czasownik znajduje się na 

pierwszym miejscu. 

 

Np. 

 

Tanzen Sie gern, Frau Schmidt? 

 

– Czy tańczy pani chętnie, pani Schmidt? 

 

Bist du müde? 

 

– Czy jesteś zmęczony ? 

 

W języku polskim pytania rozstrzygające zaczynają się od słówka 

czy, które to  nie ma  swojego odpowiednika w języku 

niemieckim. 

 

Np. 

 

Lernst du Englisch ? - Czy ty uczysz się języka angielskiego? 



 

Spróbujcie zatem przetłumaczyć: 

 

1. Czy jesteś wesoły? 

2. Czy masz siostrę? 

3. Czy jesteś z Polski ? 

 

Myślę, że nie sprawiło Wam to żadnych trudności. 

 

Utwórzcie teraz pytania do ćwiczenia 25. 

 

Jako pracę domową wykonajcie w zeszycie ćwiczeń ćwiczenie 28. 

 

 

Klasa  7 b 

 
Thema : Meine Schule ist klasse. 

 

Wypisujemy do zeszytu przymiotniki : 

 

interessant- ciekawy 

freundlich- uprzejmy 

leicht- łatwy, lekki 

kurz- krótki 

wichtig- ważny 

blöd- głupi 

langweilig- nudny 

unfreundlich- nieuprzejmy 

schwer- trudny, ciężki 

lang- długi 

unwichtig- nieważny 

toll- super 

klasse- świetny, wspaniały 

 



Następnie robimy ćwiczenia 4, 5, 6 z ćwiczeniówki ze str. 41 

Odsyłacie poprzez messenger lub adres mailowy najpoźniej do 

poniedziałku. 

 

Klasa 8a i  8c 
 

 

 
Thema: Ich mache Einkäufe gern. 

 

Notatka do zeszytu: 

 

Trzeci przypadek Dativ ( celownik ) podobnie jak w języku 

polskim odpowiada na pytania komu? czemu? Wem? 

Rzeczownik w celowniku może występować m.in. po 

następujacych czasownikach : helfen ( pomagać komuś), schenken 

( podarować coś komuś), geben ( dać coś komuś ) i wielu innych. 

 

* Forma rzeczownika w celowniku liczby pojedynczej się nie 

zmienia, natomiast w liczbie mnogiej przybiera on końcówkę -n. 

 

  

 



 

Nastepnie wykonujemy Üb. 3 S. 58 

( Czytamy wpis na forum a podane w nawiasach rzeczowniki 

używamy w formie celownika). 

 

Przechodzimy do ćwiczeniówki. Robimy ćwiczenie 2, 3  S. 36 

 

Jako prace domową robicie w zeszytach Üb. 6S. 37. Na grupie 

klasowej napiszę kto przesyła zdjęcie pracy domowej. 

  


