
Realizacja: 28 -30 kwietnia 2020-04-29 

 

Zaczynamy nowy rozdział – tym razem o zakupach. Poznacie sklepy różne artykuły. 

Przypominam o  testach, bo pisało tylko kilka osób. Testy – oceny niedostateczne) będzie 

można poprawić, jak wszyscy już napiszą. 

 

Thema: Im Supermarkt. 

 

Na początek trochę do poczytania. Jak to jest z tymi marketami? Gdzie leżą towary, aby 

przykuwały nasz wzrok, jak sprawić, żeby klienci kupowali dużo. Żeby wam się łatwiej 

czytało, poznajcie słownictwo. 

 

Przepisz do zeszytu: 

*das Lebensmittel – produkt spożywczy 

*der Kunde,-n – klient 

der Einkauf - zakupy 

mit leckeren Dingen gefüllt – wypełnione smacznymi rzeczami 

auf appetitliche Weise – w apetyczny sposób 

man findet – można znaleźć, znajduje się 

man kauft – kupuje się 

preiswerte Produkte – tanie produkty 

in den unteren Regalen – na dolnych półkach 

Produkte, die man nich braucht – produkty, których nie potrzeba 

für die Körperpflege – do pielęgnacji ciała  

in Augenhöhe – na wysokości oczu  

am Ausgang – przy wyjściu 

*der Einkaufswagen – wózek na zakupy 

*Geld ausgeben – wydawć pieniądze 

*teuer – drogi 

*preiswwert, billig – tani 

*verkaufen – sprzedawać 

*der Verkäufer – sprzedawca 

*die Ware – towar 

*bezahlen – towar 

 

Słówka z gwiazdką koniecznie muszą być nauczone!!! 

 

Zadanie 1 rozdział 6 podręcznik 

 

Zadanie 2 rozdział 6 podręcznik 

 

Udało się? Czy zgadzacie się z informacjami w tekście? Ciekawe, prawda? 

 

A teraz przepisz do zeszytu pytania i odpowiedz: 

 

Gibt es einen Supermarket in deiner Nähe? (Czy w twojej okolicy jest jakiś supermarket?) 

- Es gibt einen/keinen … 

Wo liegt er? (Gdzie on leży?) np. im Zentrum, in der …-Straße 

- Er liegt … 

Wie kommst du dorthin? (Jak tam docierasz?) np. mit dem Auto, mit dem Bus, zu Fuß gehen 



- Ich gehe dorthin…/Ich komme dorthin… 

Was kaufst dort ein? (Co tam kupujesz?) 

- Ich kaufe dort …. Ein. 

Wann machst du dort Einkäufe? (Kiedy robisz tamzakupy?) np. am Samstag, am 

Nachmittag… 

- Ich mache dort am Samstag Einkäufe. 

Wie findest du den Supermarkt? (Co sądzisz o tym supermarkecie?) 

 -Ich finde den Supermarkt groß und modern (nowoczesny). 

 

Ćwiczenie 1, 2, 3, 4 rozdział 6 ĆWICZENIÓWKA 

 

Thema: Was kaufst du wo? (Co kupujesz gdzie?) 

 

Najpierw poznajcie nazwy sklepów. Sklep nazywa się po niemiecku: 

Przepiszcie do zeszytu: 

 

das Geschäft – sklep 

der Laden - sklep 

 

Są to dwa rózne słówka, ale oznaczają to samo. Jeśli chcecie nazwać jakiś konkretny sklep, 

przed to słówko musicie dodać artykuł, który jest w nazwie, np. 

 

kwiaty – die Blumen 

kwiaciarnia – das Blumengeschäft albo der Blumenladen 

 

produkty spożywcze – die Lebensmittel 

sklep spożywczy – das Lebensmittelgeschäft 

 

Częściej występuje słówko Geschäft. 

 

das Schugeschäft – obuwniczy 

das Sportgeschäft – sportowy 

das Gemüsegeschäft – warzywniak 

der Bioladen – sklep ze zdrową żynością 

der Secondhandladen – sklep z drugiej ręki „lumpex, ciucholand” 

das Schreibwarengeschäft - papierniczy 

die Konditorei – cukiernia 

die Boutique – butik 

das Outlet-Center 

die Drogerie 

die Buchhandlung – księgarnia 

die Metzgerei – miesny 

der Markt – rynek 

das Flohmarkt – rynek staroci 

der Bekleidungsladen – odzieżowy 

 

A teraz pamiętajcie, że jeśli mówimy w sklepie – stosujemy zmianę rodzajnika, tak jak w 

poprzednich tematach: der, das na dem i die na der. 

Np. das Blumengeschäft  

       in dem (im) Blumengeschäft – w kwiaciarni 



       in einem Blumengeschäft – w jakiejś kwiaciarni 

       in der Drogerie – w drogerii 

       in einer Drogerie – w jakiejś drogerii 

 

ale uwaga: auf dem Markt – na rynku 

 

Ćwiczenie 5 rozdział 6 Ćwiczeniówka 

 

Ćwiczenie 6 rozdział 6 Ćwiczeniówka 

 

Napisz w zeszycie pytania i odpowiedz: 

 

1. Wo kaufst du Brot? Ich kaufe Brot im Lebensmittelgeschäft. 

2. Wo kaufst du Shampoon? 

3. Wo kaufst du Gemüse und Obst? 

4. Wo kaufst du Hefte? 

5. Wo kaufst du Medikamente? 

6. Wo kaufst du Kleidung(ubrania)? 

 

Poucz się słówek. TO WAŻNE – sklepy i artykuły. Prześlę wam aplikację do nauki słówek na 

Messenger, albo mailem. 

 

POWODZENIA! 

 

 

 


