
REALIZACJA: 1 – 8 kwietnia 2020. 

 

Hallo Mädchen! Wir fangen mit euen Themen an.  

Cześć dziewczyny, zaczynamy nowe tematy. 

 

Thema: Deutschtraining. Ćwiczenia powtórzeniowe. 

 

Przepiszcie słówka do zeszytu i nauczcie się. 

 

keine Interesie an Mode haben – nie interesować się modą 

sich interessieren für – interesować się czymś 

der Follower – obserwator 

das Outfit – wygląd zewnętrzny 

 

 

Ćwiczenie 1 str. 72 – słuchanie. Dla ułatwienia przetłumaczyłam wam pytania. 

 

1. Co Pascal sądzi o modzie? 

2. Dlaczego jest on znany u swoich obserwatorów? 

3. Co jest dla niego ważne w życiu? 

4. Dlaczego musi się dużo uczyć? 

 

Odpowiedz w zeszycie na pytania, przepisz je: 

 

1. Hast du Interesse an Mode? 

2. Interessierst du dich für Mode? 

3. Ist dir dein Outfit wichtig? (Czy jest dla ciebie ważny twój wygląd zewnętrzny?) 

                    Mein Outfit ist mir wichtig/unwichtig. 

 

Ćwiczenie 2/72 

 

Co znaczą tytuły?  

A. szkoła tworzy kulturę 

B. mundurek szkolny – tak czy nie 

C. po odrobieniu lekcji do sportu 

D. szkoła elegancji 

 

Przeczytaj teksty I dopasuj tytuły. Nawet jeśli czegoś nie rozumiesz, nie przejmuj się. Tu nie 

chodzi o pełne tłumaczenie, lecz o najważniejsze info, a te chyba rozumiesz. 

 

Ćwiczenie 3/73 

 

das Niveau – poziom 

die Lernzeit – czas, pora, godziny nauki 

die Schule wechseln – zmienić szkołę 

die Ausbildung fortsetzen – kontynuować kształcenie 

 

 

 

 



Ćwiczenie 4/73 do wysłania do dnia 8 kwietnia 2020:  ewalek@vp.pl 

 

Jeżeli możecie to napiszcie tą pracę na komputerze, można to napisać w treści maila albo w 

załączniku. Jeśli nie macie takiej możliwości, to w zeszycie. 

 

Koniecznie przepiszcie najpierw polecenie, pamiętajcie o limicie słów 8- 130.  

 

Wykorzystaj wskazówki z ksiązki – dobra rada! 

 

Wykorzystaj typowe słownictwo dla bloga i przepisz je dozezytu: 

 

Słownictwo do pisania bloga: 

Hallo Alle zusammen! Cześć wszystkim! 

Hallo Leute! Cześć ludzie! 

Ich möchte  heute über ….. schreiben. Chiałabym  napisać dzisiaj o… 

Das ist alles für heute. To wszystko na dzisiaj. 

Vielen Dank für euren Besuch auf meinen Blog. Wielkie dzięki za odwiedziny na moim 

blogu. 

Danke für eure Kommentare. – Dziękuję za Wasze komentarze. 

 

PAMIĘTAJ pisząc pracę napisz polecenie z ćwiczenia 4/73. 

 

ZADANIA  2, 3, 4 strona 74 również do wysłania. Zasady podobne jak wyżej.  

Koniecznie napisz: 

ZADANIE 2/74 

Pytanie i odpowiedź 

ZADANIE 3/74 

Opowiedz o jakimś kole zainteresowań (możesz pofantazjować) 

ZADANIE 4/74 

Opisz zdjęcie. 

 

Das ist alles für heute. Viele Grüße. 

BLEIB ZU HAUSE!!!! 

 

Jeszcze podam wam skróty do niemieckich liter. Może się przydać. 

ä – lewy alt i 0228 na klawiaturze numerycznej 

ö – lewy alt i 0246 

ü – lewy alt i 0252 

ß – lewy alt i 0223 
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