
Realizacja: 4 – 8 maja 2020 (3 godziny) 

 

Thema: Was erlebten sie? Co oni przeżyli? 

 

Zadanie 4 a,b/84 

 

Posłuchaj tekstów i przeczytaj. Przyporządkuj informacje do osób (a) i napisz kim są te osoby 

(b). Napisz to w zeszycie. 

 

Teksty napisane są w czasie przeszłym Imperfekta, więc zwracajcie uwagę na drugą formę 

czasowników nieregularnych.  

 

das Gewehr – broń 

auf dem Bildschirm – na ekranie 

begreifen – begriff – begriffen – pojmować 

die Schwierigkeit, -en – trudność 

empfangen- empfing – empfangen – przyjmować 

vor Freude weinen – płakać z radości 

 

Zadanie 5/85 Przepisz pytania do zeszytu i odpowiedz na nie. 

Wyjaśniam pytania w kolejności: 

- Czy interesuje się Pan/Pani polityką? Dlaczego? 

- Co ważnego wydarzyło się w pana/pani roku urodzenia? 

- czy rozmawia pan/pani z dziadkami o przeszłości? Dlaczego? 

- Co wydarzyło się w ostatnim roku na świecie. Proszę podać przykłady. 

- czy uczestniczył pan/pani w jakimś ważnym wydarzeniu? Proszę o tym opowiedzieć. 

 

Ćwiczenie 7/79 ćwiczeniówka 

Ćwiczenie 8/80 ćwiczeniówka 

 

Thema: Temporalsätze. Zdania czasowe. 

 

Zdania okolicznikowe czasu rozpoczynają się od spójników: 

 

als – kiedy, gdy 

wenn – kiedy, gdy (nie myl z pytaniem „wann?” – kiedy?) 

bevor – zanim 

nachdem – po tym jak, po tym gdy 

während – podczas 

 

Przy tych zdaniach pamiętamy o szyku:  

 

…., spójnik + podmiot + ……………………………….. + orzeczenie 

 

Zajmijmy się najpierw als i wenn. Jak widzicie oba spójniki znaczą to samo. Jak więc ich 

używać? 

 

als – używamy tylko w przeszłości a czynność była jednorazowa, np. 

Als ich 3 Jahre alt war, ging ich zum Kindergarten. 

(Gdy mialam 3 lata, chodziłam do przedszkola) 



Als er nach Hause kam, war es 23 Uhr. (Gdy przyszedł do domu, była 23) 

Als der erste Mensch auf dem Mond landete, applaudierten alle Zuschauer. (gdy pierwszy 

człowiek wylądował na księżycu, wszyscy widzowie aplazowali). 

 

wenn – używamy w pozostałych przypadkach (teraźniejszość, przyszłość) i przeszłość, 

jeśli czynność się powtarza: 

 

Wenn es regnet, bleibe ich zu Hause. (gdy pada deszcz, zostaje w domu) 

Wenn ich eine gute Note bekomme, bin ich glücklich. (gdy dostanę dobrą ocene, jestm 

szczęścliwy/a) 

Wenn ich ich schlechte Noten bekam, waren meine elter böse. (Gdy dostawałam złe oceny, 

moi rodzice byli źli) – czynność powtarzała się, więc musi być „wenn” 

 

Często dla podkreślenia powtarzalności czynności używa się słówka „immer” – zawsze: 

 

Immer wenn ich mein Zimmer aufräumte, hörte ich Musik. (zawsze, gdy sprzątałam pokoj, 

słuchałam muzyki). 

 

Zadanie 9/87 podręcznik -  Dopasuj czasownik, przepisz i przetłumacz wybrane 5 zdań, np. 

 

Als ich 16 war, dachte ich, dass Mädchen Spaß machen können. 

Gdy miałem 16 lat, myślałem, że dziewczyny sprawiają radość. 

 

Zadanie 11a) /87 – podręcznik – Przeczytaj ze zrozumieniem. 

 

Zadanie 12/87 

Napisz w zeszycie swoją historię używając podanych słów. Zrób zdjęcie i prześlij mi – chcę 

zobaczyć, czy dobrze. Może być na Messenger – będzie szybciej. 

 

Ćwiczenie 10, 11, 12 /81 Ćwiczeniówka 

 

Dacie radę! Powodzenia! 

 

Proszę was, żebyście na następny poniedziałek poszukali sobie informacji o czasach w języku 

niemieckim i przygotowali o nich  notatkę (jak się je tworzy). Podpowiem, ze jest 5 czasów w 

języku niemieckim – teraźniejszy, przyszły , 2 przeszłe i zaprzeszły. Mam nadzieję, że do 

tego czasu ruszą już lekcje online.  

 

POZDRAWIAM! 

 

 

 


