
Realizacja 1 – 8 kwietnia 2020, czyli do Świąt. 

 

Thema: Wie komme ich Am schnellsten zu…? Jak dotrę najszybciej do …? 

 

Popracujemy dzisiaj z planem metra w Monachium. W ćwiczeniu 12 rozdział 5 macie plan 

metra. Przyjrzycie się najpierw o co tam chodzi. Jest 5 linii metra – oznaczone U1, U2, U3, 

U4, U5 – każda ma inny  kolor. Oznaczone są też przystanki, czasem jest tk na większych 

stacjach, że kilka linii krzyżuje się, tzn. że można się tam przesiadać. Nazwy przystanków są 

napisane. Mam dla was kilka zadań, ale najpierw poznajcie trochę słówek: 

 

Przepisz do zeszytu i naucz się: 

 

schnell – schneller - am schnellsten – szybko – szybciej – najszybciej 

gut – besser – am besten – dobrze – lepiej – najlepiej 

es gibt – jest, są (to już było!, ale przypominam) 

die Verbindung – połączenie 

die Direktverbindung – połączenie bezpośrednie 

keine Direkttverbindung – brak bezpośredniego połączenia 

einmal – raz  

zweimal – dwa razy 

dreimal – trzy razy 

umsteigen – przesiadać się  

man muss – trzeba 

 Muss man umsteigen? Czy trzeba się przesiadać? 

 Man muss umsteigen. – Trzeba się przesiąść. 

 Man muss einmal umsteigen. Trzeba się raz przesiąść. 

 Dann steigst du am Bahhof um. Potem przesiadasz się na dworcu. 

die Stadion, -en – stacja 

 Das sind fünf Stationen. – To jest 5 stacji. 

 Du fährst fünf Stationen. – Jedziesz 5 stacji. 

 

 

A teraz spróbuj zrobić ćwiczenie 12 – które zdania są prawdziwe (R),  które fałszywe (F). 

Wszystko znajdziesz na planie metra. 

 

Ćwiczenie 13 rozdział 5 (książka). 

Masz tam dialog, w którym ktoś pyta, jak najszybciej dotrze z Karlsplatz do Olympiazentrum. 

Musisz znaleźć sobie te 2 stacje na planie metra i sprawdzić wytłumaczenie drogi. 

 

Zgadza się wszystko??? 

Mam nadzieję, że poradziliście sobie. 

 

Proszę teraz o wybranie jednego przykładu do napisania w zeszycie. 

Przykłady do wyboru macie pod dialogiem, np.  

Wybieram „vom Westpark zum Hauptbahnhof” , szukam tych stacji na planie i układam 

dialog podobny jak w ćwiczeniu. 

 

Tego mi nie wysyłajcie. Po prostu zróbcie w zeszycie. Po świętach wyślę wam zadania do 

zaliczenia na ocenę. A teraz drugi temat: 

 



Thema: Was gibt es in Piotrków? Co jest w Piotrkowie? 

 

Zapisz do zeszytu: 

Przypominam, że es gibt znaczy jest albo są. Ważne, żeby po tym czasowniku zastosować 

rodzajnik nieokreślony einen, eine, ein. 

 

Es gibt einen Bahnhof. Jest dworzec. 

Es gibt eine Bibliothek. Jest biblioteka. 

Es gibt ein Kino. Jest Kino. 

 

Podobnie tworzymy zdania przeczące, ale zamiast rodzajników jest przeczenie keinen, keine, 

keine. 

 

Es gibt keinen Bahnhof. Nie ma dworca. 

Es gibt keine Bibliothek. Nie ma biblioteki. 

Es gibt kein Kino. Nie ma kina. 

 

Gibt es…? – Czy jest…? Czy są…? 

in meiner Stadt – w moim mieście 

in deiner Stadt – w twoim mieście 

 

Zrób ćwiczenie 16 rozdział 5 – ĆWICZENIÓWKA. 

 

Napisz w zeszycie pytania i odpowiedz na nie. 

 

Gibt es in Piotrków eine Biblithek? 

Gibt es in Piotrków ein Rathaus? 

Gibt es in deiner Stadt einen Park? 

Gibt es in deiner Stadt ein Stadion? 

Was Interessantes gibt es in Piotrków? (Co ciekawego …?) Wymień 3 rzeczy. 

Was gibt es nicht? (Czego nie ma?) Wymień1 rzecz. 

 

TO TYLE. Mam nadzieję, że nie było trudno. 

Pozdrawiam i życzę WESOŁYCH ŚWIĄT! 

 

FROHE OSTERN!!! 

 

Po świętach dostaniecie nowe zadania. Będzie powtórzenie i praca do zaliczenia. 

Przygotowuję też test online. 

 

 

 

 

 

 

 

 


