
Realizacja: 15 – 17 kwietnia 2020 

 

Thema: Wiederholungsübungen. (Ćwiczenia powtórzeniowe) 

 

Przygotowałam dla Was ćwiczenia powtórzeniowe przed testem, który odbędzie się online. 

Mam nadzieję, że wszyscy macie dostęp do Internetu i komputer. Jeśli jest to jakiś problem 

napiszcie mi w mailu. Test będzie udostępniony od 20 kwietnia, podam jeszcze później 

szczegóły (link, albo kod i instrukcję). Jeśli nie uda się online, dostaniecie zadania testowe na 

maila i określony czas na wykonanie testu i przesłanie. 

 

Chciałabym jeszcze, żebyście nauczyli się czasownika „wissen – wiedzieć” i jego odmiany.  

 

Przepiszcie do zeszytu: 

wissen – wiedzieć 

ich weiß               wir wissen 

du weißt              ihr wisst 

er, sie, es weiß     sie, Sie wissen 

 

ich weiß – wiem 

du weißt – wiesz 

Weißt du …?- Czy wiesz …? 

Wissen Sie  vielleicht …? Czy pan/pani wie może …?  

vielleicht – może 

immer geradeaus – cały czas prosto 

 

Zagadnienia do testu: (przepiszcie też do zeszytu) 

 

1. nazywanie miejsc i budynków w mieście 

2. pytanie o lokalizację, o drogę 

3. objaśnianie drogi,  

4. określanie lokalizacji (przyimki: vor, an, in, neben) 

5. pytanie czym podróżujesz, jeździsz 

6. informowanie czym podróżujesz, jeździsz (często, chętnie, w ogóle, ….) 

7. dziękowanie, wyrażanie prośby, reagowanie na podziękowanie 

8. przyimek „zu” – zum… zur… 

 

Ćwiczenia w ćwiczeniówce: 

Ćwiczenie 11 rozdział 5 

Ćwiczenie 12 rozdział 5 

 Pamiętajcie, żeby dołożyć rodzajniki i odmieniać czasowniki! 

1. Die Apotheke liegt in der Mengstraße. 

 

Ćwiczenie 14 rozdział 5. 

Ćwiczenie 27 rozdział 5. 

 die Sprachschule – szkoła językowa 

 Spanisch – hiszpański 

 

Bez 9 i 10!!!!!! 

 

 



W ramach powtórzenia zróbcie proszę ćwiczenia poniżej i prześlijcie mi na maila do 

dnia 20 kwietnia 2020, ewalek@vp.pl . 

 

Przetłumacz na język niemiecki: 

A. przepraszam - ......................................................................... 

     proszę - ................................................................................... 

    dziękuję bardzo - .................................................................... 

    prosto - .................................................................................... 

    w prawo - ................................................................................. 

    aż do skrzyżowania - ............................................................... 

   dziękuję - .................................................................................... 

    Nie ma za co. - ............................................................................ 

    wielkie dzięki - ........................................................................... 

     w lewo - ...................................................................................... 

     pierwszą ulicę w prawo - ............................................................ 

     cały czas prosto - ........................................................................ 

 

 

B. Czy może mi pani pomóc?  ................................................................... 

    Gdzie tutaj jest apteka? .......................................................................... 

    Proszę iść w lewo a potem cały czas prosto. 

    ................................................................................................................ 

    Oczywiście, wiem to. ............................................................................ 

    Tam zobaczy pani już dworzec. 

    ................................................................................................................. 

    Przepraszam, jak dojdę do dworca? 

     .............................................................................................................. 

    Gdzie znajduje się (leży) poczta?.......................................................... 

    Czy wie pani może? .............................................................................. 

    Nie wiem tego........................................................................................ 

    Proszę iść drugą ulicę w prawo. 

    ................................................................................................................. 

 

C. na deptaku - ................................................ 

    w kościele - ................................................ 

    na dworcu - ................................................ 

   obok piekarni - ........................................... 

   przed muzeum - ......................................... 

   obok ratusza - ............................................ 

   na ulicy Polnej - ......................................... 

   przed szpitalem - ....................................... 

   w domu towarowym - .......................................... 

   na rynku - ........................................ 

    do kina - ………………………….. 

   do supermarketu - …………………………. 

   do museum - ……………………………… 

   metrem - ……………………………………. 

   samochodem - …………………………….. 

   pociągiem - ……………………………….. 

 


