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Klasa 7a i 7b 

 
Thema : Wie viel Uhr ist es ? 
 
 
Na dzisiejszej lekcji nauczymy się pytać i podawać godzinę 
w języku niemieckim. 
 
Zanim przejdziemy do głównego tematu przypomnijcie sobie 
liczebniki główne do stu... 
 

Pytamy się o godzinę jednym z dwóch podstawowych 
zwrotów oznaczających która jest godzina? 

• Wie viel Uhr ist es? 
• Wie spät ist es? 

Odpowiadając na to pytanie używamy schematu 

Es ist ____ Uhr. - Jest godzina ___ 

 

Co wpisać pomiędzy Es ist ____ Uhr? 

To nic trudnego. Odpowiedzią będzie liczebnik główny, nie 
porządkowy tak jak ma to miejsce w języku polskim. 

Es ist zwei Uhr – Jest druga godzina. 

Tyle. 

Co jednak jeśli nasza godzina ma postać 8:10? 

W tym przypadku mamy możliwość podania godziny w 
sposób oficjalny i nieoficjalny. 



 

Godziny po niemiecku – sposób oficjalny 

W mowie oficjalnej nie stosujemy żadnych przyimków.… 

zwei Uhr dreißig – druga trzydzieści (2:30) 
sieben Uhr fünf – siódma pięć (7:05) 
sieben Uhr zehn – siódma dziesięć (7:10) 
sieben Uhr fünfzehn – siódma piętnaście (7:15) 

Godziny niemiecki – sposób nieoficjalny 

Chcąc podać godzinę z minutami używamy jednego z 
dwóch przyimków 

nach - po  
vor - przed 

• fünf nach acht – pięć po ósmej (8:05) 
• zehn nach acht – dziesięć po ósmej (8:10) 
• zwanzig nach acht – dwadzieścia po ósmej (8:20) 
• siebenundzwanzig nach acht – dwadzieścia siedem po 

ósmej (8:27) 
• zwanzig vor neun – dwadzieścia przed dziewiątą (8:40) 
• zehn vor neun – dziesięć przed dziewiątą (8:50) 
• fünf vor neun – pięć przed dziewiątą (8:55) 

Jak powiedzieć 8:15, czy 8:30? W Polsce powiedzielibyśmy 
kwadrans po ósmej i wpół do dziewiątej. W Niemczech tak 
samo! 

Viertel - kwadrans 
halb - wpół do 

• Viertel nach acht – kwadrans po ósmej (8:15) 
• halb neun – wpół do dziewiątej (8:30) 

Na godziny po niemiecku od 13 do 24 możemy mówić 
pierwsza, druga tak samo jak w j. polskim. 

dreizehn Uhr = ein Uhr = pierwsza (czyli 13) 
vierzehn Uhr = zwei Uhr = druga (14) 



fünfzehn Uhr = drei Uhr = trzecia (15) 
sechzehn Uhr = vier Uhr = czwarta (16) 
siebzehn Uhr = fünf Uhr = piąta (17) 

 

Jako ćwiczenie rozpiszcie w zeszytach na dwa sposoby 
następujące godziny : 
 

6:10 - 

7:20 - 

8: 15 - 

9: 30 - 

10: 40 

11: 45 - 

12: 00 - 

14: 05 - 

16: 55 - 

21: 10 - 

 

Rozpisane na sposób oficjalny i potoczny godziny przesyłacie 

pocztą najpóźniej do czwartku. 


