
Realizacja: 6 – 7 maja 2020 

 

Thema: Was sind sie von Beruf? Was machen sie? Kim oni są z zawodu? Co robią? 

 

Nazwy zawodów znajdują się w podręczniku na stronie 19 w starterze. Przepisz zawodu do 

zeszytu i przetłumacz na język polski. 

Niektóre formy sa podane dla mężczyzny i dla kobiety: 

np. der Krankenpfleger/die Krankenschwester. 

W pozostałych przypadkach (tamgdzie nie ma form żeńskich) musisz wiedzieć jak ją 

utworzyć. Co robimy? Do formy męskiej dodajemykoncówkę –in i zmieniamy rodzajnik na 

die. 

Np. der Lehrem/die Lehrerin 

       der Manager/die Managerin 

 

Pytanie o zawód:  

Was bist du von Beruf? Kim jesteś z zawodu? 

Was sind Sie von Beruf? Kim pan/pani jest z zawodu? 

beruflich – zawodowo 

arbeiten als – pracować jako 

der Arbeitsplatz – miejsce pracy 

in einer Apotheke – w aptece 

in einer Bank 

in einer Firma 

in einem Geschäft – w sklepie 

in einem Krankenhaus – w szpitalu 

in einem Restaurant 

in einem Theater  

 

Gut/schlecht bezahlt – dobrze/źle płatny 

leicht – lekki 

schwer –ciężki, trudny 

gefährlich - niebezpieczny 

sicher – pewny 

anstregend – wyczerpujący 

 

 

Zadanie 1/84 w zeszycie 

Zadanie 2/85 

Zadanie 3/85 

Zadanie 4/85 

Zadanie 5/85 w zeszycie 

 

Ćwiczenia z ćwiczeniówki: 1-4/68 

 

Thema: Was hast du gemacht? 

 

Poćwiczcie jeszcze Perfekt. Zróbcie ćwiczenia w podręczniku 1, 2, 3, 4 /86 

Powtarzajcie formy. Będzie kartkówka online.  

Dodatkowo podaję wam strony gdzie możecie robić ćwiczenia i testy online bez rejestracji. 

Same zobaczycie co robicie dobrze, a nad czym trzeba jeszcze popracować. 



 

https://test.4free.pl/test/310720/12626 

https://niemiecki.ang.pl/cwiczenia/619/czas-przeszly-perfekt 

 
 0619 

Trage das richtige Hilfsverb sein oder haben ein. Wstaw czasownik posiłkowy. 

• 0624 

Trage die angegebenen Verben im Perfekt ein. Wstaw czasownik w Perfekcie. 

• 1578 

Trage das richtige Hilfsverb sein oder haben ein. Wstaw czasownik posiłkowy. 

• 1581 

Bilde aus den angegebenen Wörtern Fragen im Perfekt. Utwórz zdania w Perfekcie. 

• 1582 

Übersetze ins Deutsche (im Perfekt). Przetłumacz w Perfekcie. 

• 1583 

Trage die angegebenen Verben im Perfekt ein. Wstaw czasownik w Perfekcie. 

 

POZDRAWIAM!!! 

 

https://test.4free.pl/test/310720/12626
https://niemiecki.ang.pl/cwiczenia/619/czas-przeszly-perfekt
https://niemiecki.ang.pl/cwiczenia/619/czas-przeszly-perfekt
https://niemiecki.ang.pl/cwiczenia/624/czas-przeszly-perfekt
https://niemiecki.ang.pl/cwiczenia/1578/czas-przeszly-perfekt
https://niemiecki.ang.pl/cwiczenia/1581/czas-przeszly-perfekt
https://niemiecki.ang.pl/cwiczenia/1582/czas-przeszly-perfekt
https://niemiecki.ang.pl/cwiczenia/1583/czas-przeszly-perfekt

