
Lekcja z dnia 25.03 i 26.03 

 

Poprawka do poprzedniej pracy domowej te ćwiczenia były z podręcznika: 

Podręcznik: 1, 2, 3, 4/70 

 

 

Przepisz do zeszytu: 

 

Thema: Was hast du heute an? 

 

anhaben – mieć na sobie 

Was hast du heute an? Co masz dzisiaj na sobie? 

aufhaben -  mieć na sobie (na glowie) 

umhaben – mieć na sobie (na szyi) 

gekleidet sein – być ubranym 

Wie bist du heute gekleidet? Jak jesteś dzisiaj ubrana? 

kariert – w kratkę 

gepunktet – w kropki 

gemustert – wzorzysty 

gestreift – w paski 

bunt – kolorowy 

glebümt – w kwiatki 

eng – obcisły, ciasny 

weit – szeroki 

lang – długi 

kurz - krótki 

 

Czasowniki haben, anaben, aufhaben, tragen wymagają biernika. To już wiesz! 

Dodamy dzisiaj sobie do rzeczownika przymiotnik, który ma odpowiednią końcówkę. 

 

Biernik(Akkusativ) 

r. męski (der Anzug):   einen schwarzen Anzug – czarny garnitur 

r. żeński (die Bluse):    eine weiße Bluse – białą bluzkę 

r. nijaki (das hemd):     ein rotes Hemd – czerwoną koszulę  

l. mnoga (die Schuhe): - elegante Schuhe – eleganckie buty 

 

Zapamiętaj koncówki przymiotnika!!!! 

Zrób ćwiczenie w podręczniku: 1/68 

 

Zrób w zeszycie ćwiczenie 2/69 Wykorzystaj podane słówka. Pamiętaj o końcówkach 

przymiotnika. 

Was hast du heute an? 

Przykład: Ich habe heute einen karierten Rock an. 

                Ich habe heute eine geblümte Bluse an. 

                Ich habe ein buntes T-Shirt an. 

Was hast du auf? 

                Ich habe eine gemusterte Mütze auf. 

Was hast du um? 

                Ich habe einen bunten Schal um. 

 



Zrób ćwiczenia 3,4/69  - słuchanie. 

 

Napisz w zeszycie pytania i odpowiedzi: 

 

Wie groß bist du? (Ile masz wzrostu? 

 Ich bin 1,62 m groß. (ein Meter zwei und sechzig) 

Wo kaufst du deine Kleidung? (Gdzie kupujesz ubrania?) 

 im Internet, in einem Einkaufszentrum,  in einer Boutique 

Was kaufst du dir am liebsten? (Co kupujesz najchętniej?) 

Kaufst du oft Markenklamotten? (Czy często kupujesz ubrania markowe?) 

 

Praca domowa: 

 

Ćwiczeniówka: ćw. 1, 2, 3,4 / 54 

                          Ćw. 3/55 w zeszycie 

             

Tego mi nie wysyłajcie! 

 

 

 

 


