
Realizacja: 27 – 30 kwietnia 2020. 

 

Thema: Trennbare Verben. Czasowniki rozdzielnie złożone. 

 

Notatka do zeszytu: 

 

W języku niemieckim występują dosyć często tzw. czasowniki rozdzielnie złożone. Składają 

się one z przedrostka i czasownika właściwego. Cechą charakterystyczną jest to, że 

przedrostek oddziela się od czasownika i występuje na końcu zdania. 

Ważne jest też to, że przedrostek powoduje zmianę znaczenia czasownika. 

kaufen – kupować      einkaufen – robić zakupy 

machen – robić          aufmachen – otwierać 

                                   zumachen – zamykać 

 

Przy odmianie tych czasowników pamiętamy o rozdzieleniu przedrostka: 

ich kaufe ein                 wir kaufen ein 

du kaufst ein                 ihr kauft ein 

er, sie, es kauft ein       sie, Sie kaufen ein 

 

W sobotę robię zakupy. Am Samstag kaufe ich ein. 

Moja mama robi zakupy w piątek. Meine Mutter kauft am Freitag ein. 

 

Inne czasowniki rozdzielnie złożone: 

zurückkommen - wracać 

anrufen – dzwonić do 

mitgehen – iść z kimś 

abholen – odebrać/odbierać  

aufräumen – sprzątać 

aufstehen – wstawać 

zubereiten – przyrządzać, np. potrawę 

 

Odmień w zeszycie jeden wybrany czasownik. 

 

Zadanie 2/78 podręcznik 

Zadanie 3/78 podręcznik 

 

Ćwiczenie 1/77 ćwiczeniówka 

Ćwiczenie 2/78 ćwiczeniówka 

Ćwiczenie 1/80 ćwiczeniówka 

Przetłumacz zdania z tego ćwiczenia do zeszytu. 

Ćwiczenie 2/80 ćwiczeniówka 

 

Thema: Einkaufstag. Dzień zakupów. 

 

Zapisz w zeszycie: 

 

der Einkaufstag – dzien zakupów 

der Einkaufszettel – lista zakupów/kartka na zakupy 

Einkäufe machen – robić zakupy 

Der Kühlschrank ist leer. – Lodówka jest pusta. 



Pory dnia: 

am Morgen – rano 

am Vormittag – przed południem 

am Mittag – w południe 

am Nachmittag – po południu 

am Abend – wieczorem 

in der Nacht – w nocy 

um Mitternacht – o północy 

 

Zadanie 1/78 podręcznik 

 

Przetłumacz w zeszycie: 

1. Zrobię zakupy po południu. 

2. Czy pójdziesz ze mną? 

3. Zadzwonię później.  

 

die Menge, -n – ilość 

der Liter 

das Kilo (Kilogramm) 

das Gramm 

das Pfund – 500 Gramm 

die Flasche, -n – butelka 

die Dose, - n – puszka 

der Becher, - - kubek 

die Packung, -en – paczka 

das Glas, - słoik, szklanka, kieliszek (wszystko szklane) 

 

Zadanie 4/78 podręcznik 

Przyporządkuj w zeszycie dołóż ilości, np.  

1. eine Dose Cola 

2. ein Becher Jogurt 

3. … 

 

Pamiętaj o użyciu rodzajnika ein, eine w liczbie pojedynczej. 

 

Zadanie 5/79 podręcznik 

Zadanie 6/79 podręcznik 

 

Utwórz dialogi w zeszycie. 

 

Ćwiczenie 3, 4/78 ćwiczeniówka 

Ćwiczenie 5, 6, 7, 8 Ćwiczeniówka 

 

POWEODZENIA!!!! 

Czekam na testy. Jeśli ktoś nie dostał testu, niech napisze do mnie maila, albo na fb. 

 

POZDRAWIAM. 


