
Chłopaki, zaczynamy nowy tydzień tylko z językiem zawodowym na rzecz podstawowego:)

Mittwoch, den 8. April 2020
Thema: Ich bin ein Unternehmer- die Rechnung.

Ten temat zrealizowaliśmy dzięki temu, że dosłaliście mi  swoje rachunki niemal w 100%.
Czekam jeszcze na jedną pracę, ale to już umowa indywidualna:)
Jako przedsiębiorcy spisaliście się na medal:)
 
Mittwoch, den 8. April 2020
Thema: Charakterzüge des Mechanikers.

Przesyłam Wam zbiór przymiotników opisujących osoby potencjalnie pracujące w warsztacie.
bałaganiarski – schlampig
bezczelny – frech
bezpośredni – direkt
chciwy – habgierig
dokładny – genau
doświadczony – erfahren
godny zaufania – vertrauenswürdig
mrukliwy – mürrisch
nadmiernie ostrożny – übervorsichtig
nerwowy – nervös
nieuczciwy – unehrlich
niezależny – souverän
niezawodny – zuverlässig
nowoczesny – modern
opryskliwy – barsch
pomocny – hilfsbereit
pracowity – arbeitsam
rozmowny – gesprächig
roztargniony – zerstreut
rozważny – umsichtig
samodzielny – selbstständig
serdeczny – herzlich
sfrustrowany – frustriert
skrupulatny – gewissenhaft
solidny – tüchtig
sprytny – aalglatt
staranny – sorgfältig
stąpający twardo po ziemi – bodenständig
strachliwy – ängstlich
sympatyczny – sympathisch
szczery – ehrlich
towarzyski – gesellig
troskliwy – sorgsam
uczciwy – ehrlich
ufny – arglos
uparty, wytrwaly – beharrlich
uprzejmy – zuvorkommend
uważny – aufmerksam



wesoły – lustig
władczy – herrisch
wspaniałomyślny – großzügig
wyrachowany – berechnend
wyrozumiały – verständnisvoll
wytrzymały – zäh
zaangażowany – engagiert
zachłanny – gierig
zamknięty – verschlossen
zamyślony – nachdenklich
zapominalski – vergesslich
zarozumiały – eingebildet
zawsze upierać się przy swoim zdaniu – rechthaberisch sein
zdecydowany – entschieden
zdolny – begabt
zdyscyplinowany – diszipliniert
zdystansowany – distanziert
zjadliwy – bissig
złośliwy – bösartig
złośliwy – boshaft
zły – böse
zmęczony – müde
zrównoważony – ausgeglichen
żądny pochwał – auf Lob begierig
żwawy – rege
życzliwy – gutherzig
godny zaufania – zuverlässig 

Umieśćcie je proszę w następującej tabeli (pamiętajcie, musicie wykorzystać wszystkie 
przymiotniki- w kolumnie positive i negative powinniście mieć łącznie 65 słówek:) :

Charakterzüge des Mechanikers

positive (tu wpisujecie cechy, 
które uważacie za pozytywne)

negative (tu wpisujecie cechy, 
które uważacie za negatywne)

meine (tu wpisujecie min.10 
spośród wszystkich 
wymienionych, które opisują 
Was)
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To jest Wasza praca domowa :) Prześlijcie mi ją, proszę do 15.04.2020 do godz. 20.00. 
Zostanie oceniona:)

P.S. Bardzo proszę wysyłać TYLKO własne prace;)



Mittwoch, den 8. April 2020
Thema: Fahrzeugmotoren- Übungen.

Schreibt bitte in den Heften./ Napiszcie proszę w zeszytach:

der Mitarbeiter- pracownik/ współpracownik
zertifiziert- certyfikowany (posiadający certyfikat)
fachkompetent- fachowy
mit technischen Abschlüssen- w wykształceniem technicznym
mit langjähriger Erfahrung- z wieloletnim doświadczeniem
 
Lernt bitte diese Wörter./ Nauczcie się proszę tych słówek.

Etwas von mir für Euch und Eure Familie:)
https://www.youtube.com/watch?v=iSTX4mLc-I4

Wenn jemand will, kann mir auch Osternw  ü  nsche schicken:)/ Jesli ktoś chce, może mi również 

https://www.youtube.com/watch?v=iSTX4mLc-I4


wysłać życzenia wielkanocne:)

Das ist alles für heute:)/ To wszystko na dziś!

Viel Spaß und schöne Woche noch! :)

BLEIBT ZU HAUSE BLEIBT ZU HAUSE BLEIBT ZU HAUSE


