
04.06.2020 
Klasa 4a 

 
Donnerstag, den 4. Juni 2020 

 

Stunde 

 

Thema: Regelmäßige Verben. 

 

Moi Drodzy na wcześniejszych lekcjach bardzo dobrze 

opanowaliście odmianę czasowników regularnych w liczbie 

pojedynczej. Nadszedł czas, by nauczyć się odmieniać czasowniki 

w liczbie mnogiej. 

 

Jak pamiętacie prawie każdy czasownik w języku niemieckim 

kończy się końcówką – en , np. machen ( robić ), kommen 

( pochodzić), gehen ( iść ) i wiele innych... 

 

Tak jak w liczbie pojedynczej tak i w liczbie mnogiej odmieniony 

przez osoby czasownik będzie tracił ową końcówkę -en  a w to 

miejsce zyskiwał nową kóńcówkę. 

 

Przypomnijmy sobie na przykładzie czasownika robić końcówki z 

liczby pojedynczej : 

 

machen 

 

ich mach-e 

du mach-st 

er/sie/es mach-t 

 

końcówkami liczby mnogiej, jakie dołączymy do czasownika po 

odjęciu końcówki  -en  są : 



 

wir  - …....en 

ihr-........t 

sie/ Sie-  ...en 

 

Jak zatem będzie wyglądała odmiana czasownika machen w 

liczbie pojedynczej i mnogiej ? 

 

ich mache         wir machen 

du machst         ihr macht 

er/sie/es macht   sie/ Sie machen 

 

Spróbujcie odmienić w ten sam sposób następujące czasowniki w 

liczbie pojedynczej i mnogiej : 

 

wohnen- mieszkać 

spielen- grać, bawić się 

kommen- pochodzić, przychodzić 

lernen- uczyć się 

gehen- iść 

 

Na zdjęcie odmienionych w zeszycie czasowników czekam jak 

zawsze pod adresem emilab12@wp.pl 

 

 

Klasa 7b 

 
Thema : Kommst du mit ? 

 

 

Üb. 2a S. 70 

 

Przeczytajcie ogłoszenia a następnie powiedzcie, które informacje 

mailto:emilab12@wp.pl


są prawdziwe, a które fałszywe. 

 

Üb. 4a S. 71 

 

Czytamy blog Dominika i odpowiadamy na 4 załączone pytania. 

 

Üb. 4c S. 71 

 

Przeczytajcie podany sms i odpowiedzcie na niego w zeszytach 

( uwzględniamy przy tym podane informacje ) 

 

Przechodzimy do ćwiczeń :ćw. 1a, 1b ze strony 46 

 

Hausaufgabe 

 

ćw. 6 ze strony 47 ( zdjęcie pracy domowej wysyłacie jak 

dotychczas ) 

 

Klasa 8a, 8c 

 
Thema: Was tut dir weh ? - Übungen. 

 

Dzisiejszą lekcję poświęcimy na zrobienie ćwiczeń leksykalnych 

ze stron 44- 45. 

 

W razie jakichkolwiek pytań kontaktujemy się na grupie klasowej. 

 

Poza tym tłumaczymy do zeszytów następujące zdania: 

 

1. Przykro mi, ale nie mogę z tobą iść. 

2. Od wczoraj źle się czuję. 

3. Boli mnie głowa i brzuch. 

4. Chyba jestem chory. 



5. Pani Schulz, czy boli panią jeszcze noga? 

 

Zdjęcia strony 44 i 45 przesyłacie do poniedziałku. 

 


