
Realizacja: 20 – 24 kwietnia 2020-04-20 

 

Jeśli chodzi o test będzie dostępny wkrótce na mailu. Dostaniecie kod i wejdziecie na podaną 

stronę TESTPORTAL. Na rozwiązanie będzie 45 minut, zaliczenie to 50%. UWAGA! Będę 

mieć podgląd, czy korzystacie z Internetu przy rozwiązywaniu testu. 

 

Zaczynamy nowy rozdział: 

 

Temat: Das esse ich gern. (to jem chętnie) 

 

Zacznijmy od czasownika essen – jeść. 

 

Odmiana: ich esse                     wir essen 

                 du isst                      ihr esst 

      Er, sie, es isst           sie, Sie essen 

 

Zwróćcie uwagę na formy du i er, sie, es!!!! 

 

Zadanie 1. Przepiszcie słówka do zeszytu, posłuchajcie (link do nagrań podawałam), nauczcie 

się słówek tych poniżej i tych z ksiązki (jedzenie) 

 

zum Frühstück – na śniadanie 

zu Abend – na kolację 

zu Mittag – na obiad 

zum Trinken – do picia 

zum Nachtisch – na deser 

das Frühstück – sniadanie 

das Abendbrot – kolacja 

das Mittagessen – obiad 

der Nachtisch – desera 

 

ein Glas – szklanka, kieliszek, słoik (wszystko to co szklane) 

eine Tasse – filiżanka 

dazu – do tego 

gern- chętnie 

nicht gern - niechętnie 

jeden Tag – codziennie 

 

Ich habe Hunger. – Jestem głodna. 

Ich habe keinen Hunger. Nie jestem głodna 

Ich habe Durst. Chce mi się pić. 

Ich habe keinen Durst. Nie chce mi się pić. 

 

 

Zapisz w zeszycie pytania i odpowiedz używając podanych w zadaniu 1 słówek. 

Przy produktach spożywczych nie używamy rodzajników. Omijamy je. 

 

Was isst du gern? Ich esse gern ……….. 

Was isst du nicht gern? Ich esse nicht gern …. 

Was magst du nicht? 



 

          Marmelade mag ich nicht. 

Albo: Ich mag keine Marmelade. 

 

Was isst du zum Frühstück? 

Was isst du zu Mittag? 

Was isst du zu Abend? 

Was trinkst du gern? 

 

Zrób w książce zadanie 3. 

Zrób zadanie 4 – produkty napisz sobie w zeszycie. 

Zrób zadanie 5. 

 

Praca domowa: nauczyć się słówek oraz zrobić ćwiczenia w ćwiczeniówce str. 76 – 77 

 

POZDRAWIAM! Już niedługo możemy mieć lekcje online. Cieszę się. Jesteście gotowi na 

spotkanie??? 

 

 


