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Klasa 4a 
 
 

Donnerstag, den 21 Mai 2020 

 

Stunde 

 

Thema : Kapitel II – Wiederholung. 

 

Moi Drodzy na dzisiejszej lekcji powtórzymy sobie odmianę 

czasowników. 

 

Jak pamiętacie do tej pory poznaliśmy formy od następujących 

czasowników, które nie mają regularnej odmiany: 

 

ich bin – ja jestem 

du bist- ty jesteś 

er,sie, es  ist – on, ona, ono jest 

 

ich habe- ja mam 

du hast- ty masz 

er, sie,es hat -  on, ona, ono ma 

 

ich mag- ja lubię 

du magst – ty lubisz 

er, sie, es mag – on, ona, ono lubi 

 

Pamiętacie jak uczyliśmy się odmieniać w liczbie pojedynczej 

czasowniki regularne? 

Dla przypomnienia podpowiem, że prawie każdy czasownik 



zakończony jest w bezokoliczniku na końcówkę – en. Kiedy 

odmieniamy jakikolwiek czasownik regularny przez osoby w 

liczbie pojedynczej odrzucamy końcówkę – en a w jej miejsce 

wstawiamy nowe końcówki. 

I tak przy 

ich – będzie to końcówka e 

du – będzie to końcówka st 

er, sie, es – będzie to końcówka t 

 

Przypomnijmy sobie zatem odmianę czasownika machen – robić. 

 

ich mache- ja robie 

du machst – ty robisz 

er, sie, es macht – on, ona, ono robi 

 

Dokładnie w ten sam sposób będziemy odmieniać wszelkie inne 

czasowniki regularne w liczbie pojedynczej. 

 

Jako pracę domową odmieńcie zatem w liczbie pojedynczej 

czasowniki : 

 

kochen- gotować 

 

singen- śpiewać 

 

lernen- uczyć się 

 

kommen- pochodzić, przychodzić 

 

gehen – iść 

 

spielen- grać, bawić się 

 

Na zdjęcia z odrobioną pracą domową czekam pod adresem 

emilab12@wp.pl    Praca ta jest oceniana. 

mailto:emilab12@wp.pl


Klasa 7b 

 
Thema: Die Besprechung der Klassenarbeit. 

 

Dzisiejszą lekcję poświęcimy na omówienie Waszych 

sprawdzianów z rozdziału V. 

 

Punktacje i omówioną pracę dostaniecie na maila. Zadania, w 

których były błędy zapisujemy i poprawiamy w zeszytach 

przedmiotowych. 

 

 

Klasa 8a, 8c   
 

 

Thema : Wo kann ich bezahlen ? -Leseverstehen. 

 

Üb. 2a S. 62 

 

Posłuchajcie dialogów i dobierzcie do każdego z nich właściwe 

zdjęcie. 

 

Üb. 5a S. 63 

 

Przeczytajcie wpisy na forum i powiedzcie, która historia kończy 

się dobrze a która źle. 

 

Üb. 5b S. 63 

 

Przeczytajcie zadanie 5a raz jeszcze i powiedzcie, które zdania są 

prawdziwe a które fałszywe. 

 

Üb. 7 S. 63 



 

Na podstawie historyjki obrazkowej opowiedz w czasie przeszłym 

Perfekt, co się wydarzyło. 

 

Na grupie klasowej napiszę, kto dzisiaj wysyła zadania. 


