
Realizacja: 4 -7 maja 2020 

 

Thema: Wie spät ist es? Uhrzeiten. 

 

Temat przeznaczony jest na 2 godziny lekcyjne. Poznacie sposoby informowania o godzinie 

oraz słownictwo z tym związane. 

 

Napiszcie słówka w zeszycie: 

 

die Uhr – godzina (tylko do podawania czasu), zegarek 

die Zeit – czas 

 

Wie viel Uhr ist es?- Która jest godzina? 

Wie spät ist es?  -   Która jest godzina? 

Um wie viel Uhr?- O której godzinie? 

Hast du eine Uhr? – Czy masz zegarek? 

Hast du heute Zeit? – Czy masz dzisiaj czas? 

      Ich habe keine Uhr. – Nie mam zegarka. 

      Ich habe viel Zeit. – Mam dużo czasu. 

      Ich habe keine Zeit. Nie mam czasu. 

viel - dużo    

wenig - mało    

 

 

Podając czas stosujemy następujące przyimki: 

 

um – o 

von … bis… - od … do 

vor – przed 

nach – po 

 

Czas możemy podawać tak jak w języku polskim na 2 sposoby: oficjalnie (pełne godziny i 

minuty a pomiędzy słówko”UHR”) lub nieoficjalnie (stosując godziny tylko do 12). 

Do czasu nieoficjalnego wykorzystujemy:  

halb – w pół do 

Viertel – kwadrans 

vor – przed 

nach – po 

gleich – zaraz 

kurz vor – krótko przed 

kurz nach – krótko po 

 

Przykłady do zeszytu: 

 

15:10 -  Es ist fünfzehn Uhr zehn. (godziny to po prostu liczebniki) 

             zehn nach drei. (dziesięć po trzeciej) 

18:15 – achtzehn Uhr fünfzehn  

             Viertel nach sechs (kwadrans po szóstej) 

5:30 –  fünf Uhr dreißig  

            halb sechs 



21:25 – einundzwanzig Uhr fünfundzwanzig 

             fünf vor halb zehn (pięć przed w pół do dziesiątej) 

             fünfundzwanzig nach neun (dwadzieścia pięć po dziewiątej) 

10:30 – zehn Uhr dreißig 

             halb elf (w pół do jedenastej) 

14:36 – vierzehn Uhr sechsunddreißig 

             sechs nach halb drei (sześć po w pół do trzeciej) 

23:45 – dreiundzwanzig Uhr fünfundvierzig 

             Viertel vor zwölf (kwadrans przed dwunastą) 

17:58 – siebzehn Uhr achtunfünfzig 

             gleich sechs (zaraz szósta) 

 

Mam nadzieję, że to rozumiecie. W oficjalnym sposobie podajemy zawsze liczebniki jako 

godziny i minuty, a w środku słówko Uhr. 

W sposobie nieoficjalnym podajemy godziny tylko do 12, tak jak po polsku, czyli zamiast 

piętnasta powiemy trzecia, zamiast dwudziesta druga powiemy dziesiąta, itd. Używamy też 

słówek, których pisałam wcześniej. 

 

Czas na ćwiczenia z podręcznika, napisz słówka w zeszycie i naucz się: 

 

frühstücken = das Frühstück essen – jeść śniadanie 

zu Mittag essen – jeść obiad 

zu Abend Essen – jesć kolację 

die Öffnungszeiten – godziny otwarcia 

schmecken – smakować 

geöffnet – otwarty 

geschlossen - zamknięty 

 

Zadanie 1/80 

Zadanie 2/80 

Zadanie 3/81 do zeszytu 

Zadanie 4/81 do zeszytu 

Zadanie 5/81 

Zadanie 6/81  

 

Zapisz w zeszycie i naucz się: 

 

Wie schmeckt…? Wie schmecken…? – Jak smakuje…? Jak smakują…? 

bitter – gorzki 

süß – słodki 

fett – tłusty 

mager – chudy 

salzig – słony 

scharf – ostry 

lecker – smaczny 

frisch – świeży 

 

Zadanie 7/81 w zeszycie 

Wie schmeckt der Salat? 

Der Salat ist scharf. 



Zadanie 8/81 w zeszycie (przepisz pytania). 

 

Ćwiczenia z ćwiczeniówki: 

Ćwiczenie 3,4/80 

Ćwiczenie 5, 6, 7/81 

 

Poucz się dokładnie czasowników rozdzielnie złożonych i  godzin, bo będzie kartkówka 

online. W razie pytań piszcie na maila albo Messenger. 

 

Pozdrawiam 

 


