
Realizacja 30.03. – 3.04.2020  POZIOM PODSTAWOWY 

 

Thema: Was ist dein Lieblingsfach? 

 

der USB-Stick – pendrive 

das Tablet – 

endlich – wreszcie 

jetzt – teraz 

täglich – codziennie 

 

die Note, -en – ocena 

welche Note? – jaka ocena/jaką ocenę? 

eine Eins – jedynka 

eine Zwei – dwójka 

eine Drei – trójka 

eine Vier – czwórka 

eine Fünf – piątka 

eine Sechs – szóstka 

 

Jak widzicie potrzebny jest liczebnik napisany dużą literą i rodzajnik eine. 

 

Przykład zdania:  

Ich habe eine Vier in Deutsch. Mam czwórkę z niemieckiego.  

Er hat eine Fünf in Chemie. On ma piatkę z chemii. 

 

Napisz w zeszycie odpowiedzi na pytania: 

Was hast du in Deutsch? 

Welche Note hast du in Mathe? 

 

Zrób ćwiczenia w podręczniku: 1, 2 str. 68 

 

Kolejne ćwiczenia to słuchanie (możesz zrobić ćw. 3, 4, 5 str.68)  

 

Do zeszytu: 

 

denn – ponieważ 

 

Jest to spójnik, po którym stosujemy szyk prosty tak jak po „und” i „aber”. 

Ich mag Deutsch, denn es macht mir Spaß. Lubię niemiecki, ponieważ sprawia mi 

przyjemność. 

Er lernt Mathe, denn er mag Mathe. On uczy się matematyki, ponieważ lubi matematykę. 

Wir gehen in die Schule,denn wir mögen lernen. Chodzimy do szkoły, ponieważ lubimy się 

uczyć. 

 

A teraz przepisz i dokończ w zeszycie zadanie 6, 7, 8 str. 69 

 

Praca domowa: ćwiczenia 1 – 6 str. 68, 69 ĆWICZENIÓWKA 

 

PRACA NA OCENĘ DO WYSŁANIA na adres ewalek@vp.pl  

mailto:ewalek@vp.pl


Koniecznie napisz też polecenie wysyłając maila. Jeśli możesz to napisz to na 

komputerze. Jeśli wyślesz zdjęcie, nie będę mogła tego poprawić. Na prace czekam do 

6.04.2020 (poniedziałek) 

 

Polecenie: 

Napisz maila do znajomego z Niemiec, w którym uwzględnisz następujące informacje: 

- poinformuj do jakiej szkoły chodzisz i jakiego zawodu się uczysz  

  (Ich lerne als ….) 

- poinformuj o swoim planie lekcji (ile masz godzin w tygodniu, ile godzin masz 

przedmiotów zawodowych, co sądzisz o planie lekcji) 

- poinformuj o swoim ulubionym nauczycielu i przedmiocie, uzasadnij wybór (denn) 

- zapytaj kolegę o jego szkołę i ulubione przedmioty 

 

Początek maila i zakończenie masz tutaj: 

 

Hallo Peter, 

danke für deine E-Mail. Ich schreibe dir heute über meine Schule.  

(….) 

Viele Grüße 

…………………….. (podpisz się, napisz klasę) 


