
Realizacja 18 – 22 maja 2020  
  
Thema: Meine Familie liebt kochen.   
  
UWAGA! W ćwiczeniówce macie kody QR do filmów.   
Film do tej lekcji ma kod D1TR3E. Można tez wejść na srtonę wpisać kod i obejrzeć film:  
https://docwiczenia.pl/kod/D1TR3E  
  
Zadanie 1, 2/84 podręcznik wykonaj przed oglądaniem.  
  
W zadaniu 2 zwróć uwagę na czasowniki rozdzielnie złożone, przypomnij sobie i naucz się.  
  
Zadanie 3, 4/84,85 podręcznik wykonaj po obejrzeniu filmu.  
  
Tłumaczę wam pytania, na które trzeba odpowiedzieć w zeszycie:  
1. O której godzinie Liza odwiedza swojego kolegę?  
2. Co Paul kupuje do picia?  
3. Kto je dania wegetariańskie?  
4. Kim jest z zawodu mama Paula?  
5. Co Paul podaje na deser?  
  
Zadanie 5, 6, 8 /85 wykonaj po obejrzeniu filmu.  
  
Zadanie 8 musisz napisać w  zeszycie.  
  
Przypomnę slownictwo:   
Wie schmeckt? Jak smakuje?  
 Pytanie: Ist er nicht zu salzig? Czy on nie jest za słony?  ("er" bo ryba jest "der" Fisch)  
                 Ist sie nicht zu fett? Czy ona nie jest za tłusta? ("sie" bo kiełbasa jest "die" Wurst)  
                 Ist es nicht zu scharf? Czu ono nie jest za ostre? ("es" bo mięso jest "das" Fleisch)  
  
Praca domowa: Ćwiczenia 1 – 8 / 84, 85 ćwiczeniówka  
  
Thema: Mein Training. Wiederholung.  
  
W ramach powtórzenia zrób zadania 1 – 7/86, 87 z podręcznika.  
Jeżeli czegoś nie rozumiesz wróć do poprzednich lekcji.  
  
Przepisz do zeszytu pytania z ćwiczenia 6/87 i odpowiedz na nie.  
Pytanie ostatnie: Wie findest du Fast Food? Co sądzisz o Fastfoodach?  
Ich finde Fast Food ...................... (podaj przymiotnik)  
  
Praca domowa: Ćwiczenia 1 – 9/ 86, 87 Ćwiczeniówka  
  
Zbliżamy się do drugiego testu online z rozdziału 5 (Jedzenie)  
Powtarzaj materiał i ucz się słownictwa oraz zagadnień gramatycznych z tego rozdziału. Gramatyka 
jest podsumowana na stronie 89 w podręczniku, a słowniczek na stronie 90.  
Mam nadzieję, że drugi test pójdzie wam leiej!  
  
TERMIN TESTU: dostępny będzie od 25 do 31 maja. W pierwszym tygodniu czerwca będzie 
możliwość poprawy.  
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