
Realizacja: 11 – 15 maja 2020  2 godziny 

   
Thema: Was isst man in Deutschland?  
   
die Deutschen - Niemcy   
das Gericht, -e – danie   
vegetarische Gerichte – dania wegetariańskie   
Italienische Gerichte – dania włoskie   
traditionelle Gerichte – dania tradycyjne   
das Eisbein – golonka   
die Currywurst - kiełbaska curry (typowe w Niemczech)   
nicht besonders gern – nie szczególnie, niezbyt chętnie   
circa - około   
beliebt – ulubiony   
   
"man" - zaimek nieosobowy, używany z czasownikiem w 3. os. L. poj. , zastępuje podmiot, 
wykonawca czynności jest nieznany   
Np. Je się - man isst   
       Pije się - man trinkt   
       Robi się - man macht   
   
Man isst in Polen viel Kartoffeln.     
In Polen isst man viel Kartoffeln. (W Polsce je się dużo ziemniaków)   
Man schreibt viel in der Schule. (Pisze się dużo w szkole)   
   
Zadanie 1/82 podręcznik   
Prawdziwe informacje przepisz do zeszytu.   
   
Zadanie 2/82 podręcznik   
Przepisz do zeszytu zdania i dokończ je na podstawie statystyki z zadania 1.   
   
Zadanie 3/82 podręcznik    
Przepisz pytania do zeszytu i odpowiedz na nie na podstawie przeczytanego tekstu.   
   
Zadanie 4/83 podręcznik - słuchanie.   
   
Praca domowa: Ćwiczenie 1, 2, 3 /82 ćwiczeniówka   
   
Thema: Im Restaurant.  
   
im Restaurant  - w reatauracji   
ins Restaurant  - do restauracji   
in die Pizzeria – do pizzerii   
in der Pizzeria – w pizzerii   
Lust haben auf - mieć ochotę na   
genau - dokładnie   
für mich – dla mnie   
Kommt sofort. - tutaj: za chwilę przyniosę   
bezahlen - zapłacić   
mit Karte - kartą   
bar bezahlen - zapłacić gotowką   
Das macht zusammen. - To wynosi razem   



bestellen - zamawiać   
Ich möchte - chciałbym/chciałabym   
Was möchtest du essen? Co chciałbyś zjeść?   
Was möchten Sie trinken? Co chciałaby Pani/chciałby Pan do picia?   
Wir möchten bezahlen. Chcielibyśmy zapłacić.   
   
Odmiania "möchte..."   
ich möchte   
du möchtest   
er, sie, es möchte   
wir möchten   
ihr möchtet   
sie, Sie möchten   
   
Zadanie 4/83 -podręcznik -  słuchanie   
   
Zadanie 5/83 - podręcznik   
Przepisz dialog do zeszytu.   
   
Zadanie 6/83 - podręcznik   
Przepisz zadanie do zeszytu.   
   
Praca domowa:   
Ćwiczenie 4, 5, 6/82, 83 - ćwiczeniówka   
Ćwiczenie 7 /83 - ćwiczeniówka - napisz w zeszycie   
   

 

 


