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Klasa 7a 

 
Thema : Kapitel V- Wiederholung. 

 

 

Ponieważ już  w najbliższy wtorek, to jest 19 maja napiszecie 

sprawdzian z rozdziału V proszę abyście wykonali dzisiaj TEST z  

ćwiczeniówki ze stron 42- 43. Jest to standardowy test, jaki 

robimy po zakończeniu każdego rozdziału. 

 

Zdjęcie stron 42, 43 przesyłącie najpoźniej do poniedziałku. 

Sprawdzian we wtorek otrzymacie na swoje skrzynki pocztowe o 

godzinie 9. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące 

sprawdzianu podam na grupie klasowej. 

 

Proszę nie zapominać o odesłaniu przetłumaczonych zdań z 

poprzedniej lekcji. 

 

 

Klasa 8a 8b 8c 

 
Thema : Das Personalpronomen im Dativ- Übungen. 

 

Na dzisiejszej lekcji w dalszym ciągu ćwiczymy użycie 

rzeczownika i zaimka osobowego w celowniku, czyli Dativie. 

 

Proszę o zapisanie i uzupełnienie w zeszytach następujących 

zadań : 

 



Üb. 1 Uzupełnij zdania zaimkiem osobowym 

 
1. Könnt ihr …....helfen? – Czy możecie nam pomóc? 

 

2. Wie gefällt ….....der Film? – Jak podoba się tobie ten film? 

 

3. Schmeckt …....... der Wein nicht? – Czy wino Państwu nie smakuje? 

 

4. Ich muss  …. etwas sagen. – Muszę powiedzieć jemu coś ważnego. 
  
5. Die Tasche gehört …..... – Torebka należy do niej. 

 

Üb. 2 Uzupełnij zdania zaimkiem osobowym 

 

1. Wir schenken …...... (er) einen Discman zum Geburtstag. 

2. Komm, ich zeige...... ( du) meinen Laptop. 

3. Gibst du...... ( wir ) wieder Schockolade? 

4. Wie geht es ….....( du ) ? 

5. Was schenken wir …... ( sie- Plural )? 

6. Wie gefällt ….... ( ihr) meine Wohnung ? 

7. Gibst du …......( ich ) die Brille ? 

8. Er gibt …... ( sie -  Singular ) die Blumen. 

 

Üb. 3 Utwórz zdania zaczynając od wyróżnionego wyrazu 

 

1. ich – Sie – helfen –  dürfen ? 

 

2. gefallen- wie- mein Fahrrad- du ? 

 

3. Petra – erzählt- alles- immer- ich 

 

4. die Hausaufgaben – der Lehrer – wir- erklären 

 

5. ich- schenken- du- eine Tasche- zum Geburtstag 

 

Üb. 4 Zastąp rzeczowniki zaimkami osobowymi w celowniku 



 

1. Die Eltern kaufen …........... einen Computer ( Jochen ) 

2. Karoline hilft …............... im Garten ( die Mutter ) 

3. Julian tanzt heute Abend nur mit ….... ( Julia ) 

4. Der Kellner bringt …..... das Essen ( der Gast ) 

5. Heute Abend gehen wir zu …...... ( Anke und Sven ) 

 

 

Zdjęcia ćwiczeń zapisane w zeszytach odsyacie wyłącznie pocztą 

emilab12@wp.pl  najpóźniej do środy, 20 maja. 

 

Przypominam o odesłaniu krótkich wypowiedzi na temat 

kieszonkowego. Ostateczny termin upływa w poniedziałek. 

Osoby, które nie nadeślą pracy otrzymają ocenę niedostateczną. O 

ocenach będe informowała każdego na grupie. 
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