
11.05.2020 

 
Klasa 4 b 

 
Montag, den 11. Mai 2020 

 

Stunde 

 

Thema: Deutschland ist super ! 

 

 

Na dzisiejszej lekcji chciałabym podać Wam troszkę informacji o 

krajach DACH – czyli takich, w których na co dzień mówi się po 

niemiecku. 

 

Dlatego przeczytajcie uważnie tekst, przeanalizujcie i postarajcie 

się jak najwięcej zapamiętać. 

 

NIE PRZEPISUJEMY DO ZESZYTÓW, TYLKO 

CZYTAMY !!! 

 

W języku niemieckim mówi się w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, 

Luksemburgu i Księstwie Lichtenstein. Około sto milionów ludzi 

posługuje się językiem niemieckim jako ojczystym. 

Republika Federalna Niemiec leży w Europie Środkowej i 

graniczy z dziewięcioma krajami: Polską, Czechami, Austrią, 

Szwajcarią, Francją, Luksemburgiem, Belgią, Holandią i Danią. 

Niemcy składają się z szesnastu krajów związkowych. Największy 

kraj związkowy nazywa się Bawaria, najmniejszy - Brema. 

Najdłuższą rzeką Niemiec jest Ren, najwyższa góra nazywa się 

Zugspitze (2962 m n.p.m.), największym miastem jest Berlin. 

Berlin jest także stolicą Niemiec. Znajduje się tam wiele 

https://opracowania.pl/slowniki/slownik-geograficzny/89561-lichtenstein
https://opracowania.pl/slowniki/slownik-geograficzny/89962-republika
https://opracowania.pl/slowniki/slownik-geograficzny/89696-niemcy


zabytków, muzeów i pomników. Najbardziej znaną budowlą w 

Berlinie jest Brama Brandenburska, najpiękniejsze ulice w 

Berlinie to „Unter den Linden” („Pod lipami”) i 

„KurfÜrstendamm”. Najsłynniejsze muzeum to Muzeum 

Pergamońskie. 

Narodowe święto Niemiec obchodzone jest 3 października, jest to 

„Dzień jedności Niemiec”. 

Austria - stosunkowo mały kraj - leży w sercu Europy i liczy 

około osiem milionów mieszkańców. Najwyższą górą w Austrii 

jest Großglockner (3797 m n.p.m.), największymi rzekami są: 

Dunaj, Salzach i Mur. W Alpach i na Przedgórzu Alpejskim 

znajdują się liczne jeziora. Do najbardziej znanych należą Jezioro 

Wolfganga i Jezioro Mondsee. Stolicą Austrii jest Wiedeń, jedno z 

najpiękniejszych miast Europy. Wiedeń jest znany przede 

wszystkim z pięknej muzyki. Tutaj żyli i pracowali tacy muzycy 

jak: Mozart, Strauss, Beethoven, Wagner i inni. 

Święto narodowe Austrii jest obchodzone 26 października. 

Szwajcaria leży w Europie Zachodniej i ma pięć krajów 

sąsiednich: Niemcy, Austrię, Lichtenstein, Włochy i Francję. 

Największymi rzekami kraju są: Ren, Rhone i Aare. Do 

największych jezior Szwajcarii należą: Jezioro Genewskie i 

Jezioro Neuenburger. Najwyższą górą Szwajcarii jest Dufour-

Spitze (4634 m n.p.m.). Stolicą Szwajcarii jest Berno - piękne i 

bardzo stare miasto. Tutaj żył i tworzył swoją teorię względności 

słynny fizyk, Albert Einstein. W Szwajcarii są cztery języki 

urzędowe. 75 procent Szwajcarów mówi językiem niemieckim 

jako ojczystym, 20 procent językiem francuskim, 4 procent 

włoskim i 1 procent retoromańskim. 

Po języku rosyjskim, którym posługuje się około 200 milionów 

ludzi, niemiecki ze 100 milionami mówiących nim, jest 

najczęściej używanym językiem w Europie. 

 

 

https://opracowania.pl/slowniki/slownik-geograficzny/88911-austria
https://opracowania.pl/slowniki/slownik-bohaterow-literackich-gimnazjum/83345-dunaj
https://opracowania.pl/slowniki/slownik-geograficzny/89424-jezioro
https://opracowania.pl/slowniki/slownik-geograficzny/90292-wieden
https://opracowania.pl/slowniki/slownik-bohaterow-literackich-liceum/82839-wagner
https://opracowania.pl/slowniki/slownik-geograficzny/90154-szwajcaria
https://opracowania.pl/slowniki/slownik-geograficzny/90304-wlochy


Czytaj więcej na https://opracowania.pl/opracowania/jezyk-

niemiecki/kraje-

niemieckojezyczne,oid,1457#utm_source=paste&utm_medium=p

aste&utm_campaign=firefox 

 

Klasa 8b 

 
Thema: Das Personalpronomen im Dativ. 
 
Zaimki osobowe (Personalpronomen) zastępują w zdaniu 

rzeczownik. Na przykład: 
• Maria ist sehr klug. Sie ist sehr fleißig. („Sie” jest właśnie 

zaimkiem osobowym i zastępuje w tym przypadku imię) 

 

Wszystkie zaimki pisze się małą literą, poza formą 

grzecznościową Sie.  Zaimki osobowe wskazują osobę, liczbę 

oraz odmieniają się przez przypadki. 

Jak zmienia się przypadek, zmienia się też sam zaimek – „ich” 

zamienia się na „mir” i tak dalej. Dokładnie jak w języku polskim 

„ja” zamienia się na „mi” czy „mnie”.  To jest właśnie odmiana 

przez przypadki. 

Co to jest Dativ (celownik niemiecki)? 

 

Dativ to jeden z czterech przypadków niemieckich.  Dativ jest po 

to w zdaniu, żeby nie mówić „Kali jeść, Kali pić”. Zobacz, po 

polsku nie powiesz „Daję ty kwiaty”, tylko powiesz „Daję tobie 

kwiaty”. „Ty” zamieniło się na „tobie”, bo zmienił się przypadek. 

Podobnie jest w niemieckim : 

• „Daję ty kwiaty” = „Ich gebe du die Blumen.” (ani w wersji 

polskiej, ani niemieckiej nie został uwzględniony przypadek) 

 

https://opracowania.pl/opracowania/jezyk-niemiecki/kraje-niemieckojezyczne,oid,1457
https://opracowania.pl/opracowania/jezyk-niemiecki/kraje-niemieckojezyczne,oid,1457
https://opracowania.pl/opracowania/jezyk-niemiecki/kraje-niemieckojezyczne,oid,1457
https://www.nauka-niemieckiego.net/gramatyka/podstawy/przypadki-niemiecki/


• „Daję tobie kwiaty” = „Ich gebe dir die Blumen.” (komu? 

czemu daję – „tobie” – „ty” zamienił się na „tobie”,  „du” na 

„dir” – słowo „jest w celowniku, czyli Dativ) 

 

 

 

 

uwaga 

W języku polskim podczas odmiany przez przypadki zmienia się 

sam rzeczownik (pies, psie, psu, psa). W języku niemieckim 

zmienia się rodzajnik, a sam rzeczownik przeważnie zostaje bez 

zmian (der Hund, des Hundes, dem Hund, den Hund) 

 
Przerysowujemy do zeszytów tabele z odmienionym zaimkiem 

osobowym z podręcznika G.5.2  ze strony 60 !!! 
 
Jako pracę domową uczymy się tabelkę i notatkę z lekcji. 


