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Klasa 7a 

 
 
Thema : Ich komme später. 
 
Często podając lub pytając o godzinę posługujemy się tymi 
zwrotami: 
 
von wann bis wann ? - od kiedy do kiedy ? 
wie lange? -  jak długo? 
Um wie viel Uhr? - o której godzinie ? 
 
 
Zróbmy teraz Üb. 2 S. 68 
 
Zapisujecie w zeszytach podane godziny. 
 
Üb.4, 5 S. 68 
 
Słuchamy nagrań i uzupełniamy zdania. 
 
Üb.7a S. 69 
 
Czytamy wiadomość na facebooku a następnie zapisujemy, 
które zdania są przwdziwe a które nie. 
 

Hausaufgabe 

 

Üb.7b S. 69 



Klasa 8b 

 

 
Thema : In einem Supermarkt. 
 
Słuchamy/ czytamy dialogi z zadania 2b ze strony 62. 
 
Na ich przykładzie budujemy dialogi do zadania 3. 
Zapisujemy je w zeszytach. 
 
Następnie robimy Üb. 7 S. 63. 
 Na podstawie historyjki obrazkowej opowiadamy, co się 
wydarzyło w supermarkecie. Stosujemy czas przeszły 
Perfekt. 
Zadanie to odsyłamy na pocztę do poniedziałku. 
 

 

Klasa 8a, 8c 

 
Thema : Der Kopf tut mir weh. 

 

Zapisujemy pod tematem : 

 

 

krank- chory 

gesund- zdrowy 

wehtun- boleć 

Was tut dir weh? - co cię boli? 

Der Kopf tut mir weh- głowa mnie boli 

ich habe eine Allergie gegen ….- mam uczulenie na ….. 

ich bin erkältet- jestem przeziębiony 



gute Besserung !- szybkiego powrotu do zdrowia 

Ich habe Husten-  mam kaszel 

Ich habe Schnupfen-  mam katar 

Ich habe Fieber- mam gorączkę 

Ich habe Halsschmerzen- mam bóle gardła 

Was fehlt dir?- co ci dolega? 

Ich fühle mich schlecht- czuję się źle 

 

Üb. 1 S. 70 

 

Słuchamy z nagrania części ciała, tłumaczymy i zapisujemy je w 

zeszytach. 

 

Üb. 2 S. 70 

 

Słuchamy z nagrania części głowy, tłumaczymy i zapisujemy je w 

zeszytach. 

 

Popatrzcie teraz jak zachowuje się w zdaniu czasownik wehtun – 

boleć 

 

Was tut dir weh? - Co cię boli ? 

Der Hals tut mir weh. - gardło mnie boli. 

 

Zauważcie, że jest to czasownik rozdzielnie złożony, wymagający 

Dativu ( czyli trzeciego przypadka ). 

 

 

Spróbujmy zatem przetłumaczyć następujące zdania: 

 

1. Anna źle się dzisiaj czuje. 

2. Boli mnie ucho. 

3. Od wczoraj mam gorączkę. 

4. Jesteś chory. Powinieneś iść do lekarza. 

5. Mam alergię na koty. 



 

Hausaufgabe 

 

Przetłumaczę dialog z zadania 7 ze strony 71. Tłumaczenie 

odsyłacie pocztą najpóźniej do środy. 


