
Realizacja: 25 -29 maja 2020 

 

Thema: Probetest. 

 

Niektórzy z Was już zrobili test, który zamieściłam w niedzielę. Bardzo szybko!!! Mam 

nadzieję, że wyniki są dobre, bo „co nagle to po diable”. Znacie takie przysłowie??? 

Proszę przed rozwiązaniem testu zrobić sobie test próbny w ćwiczeniówce na stronie 88- 89, 

powtórzyć sobie słownictwo i gramatykę, o tym pisałam wcześniej i dopiero napisać test. 

Test jest dostępny do 29 maja. W pierwszym tygodniu czerwca będą ewentualne poprawki.  

 

Jeszcze raz przypominam, co obejmuje test: 

- słownictwo jedzenie (produkty, posiłki, przymiotniki, restauracja, opakowania i miary, 

godziny, czasowniki rozdzielnie złożone, czasownik „essen”i zaimek „man”). 

 

POWODZENIA NA TEŚCIE!!! 

 

Thema: So wohnen wir. 

 

Wprowadzimy sobie słownictwo związane z mieszkaniem. Same łatwe rzeczy. 

Przepiszcie do zeszytu: 

 

das Haus, die Häuser – dom 

die Wohnung, -en – mieszkanie 

 

Ich wohne in einem Haus.  

Miezkam w jakimś domu. Bardzo ważny jest rodzajnik “einem” i taki bedzie przy wszystkich 

słowach z wyrazem „Haus”. 

 

Ich wohne in einer Wohnung.  

Mieszkam w mieszkaniu. 

 

auf dem Land – na wsi 

in der Stadt – w mieście 

am Stadtrand – na obrzeżach miasta 

im Stadtzentrum – w centrum miasta 

in einem Altbau – w starym budownictwie 

in einem Neubau – w nowym budownictwie 

 

Typy domów: 

 

das Einfamilienhaus- dom jednorodzinny 

das Reihenhaus – dom szeregowy 

das Mietshaus – kamienica 

das Hochhaus – wieżowiec 

der Wohnblock – blok 

 

I ta sama zasada co wyżej: Ich wohne in einem Einfamilienhaus. 

           Ich wohne in einem Mietshaus. 

                                            Ich wohne in einem Wohnblock. 

 



Poczytajcie sobie ze zrozumieniem dialogi z zadania 1/92 (podręcznik). Potem zdecydujcie 

kto to mówi – zdania 1 -5? 

 

W dialogach występuje czasownik „wollen” – chcieć. Przepiszcie do zeszytu jego  odmianę i 

przykłady tworzenia zdań. Drugi czasownik występuje zawsze na końcu zdania. (na dole 

strony 92). 

 

Chcę iść w sobotę do kina. 

Ich will am Samstag ins Kino gehen. 

 

Przydatnie słownictwo: 

 

in der Zukunft – w przyszłości 

viel Ruhe – dużo spokoju 

die Luft – powietrze 

frische Luft – świeże powietrze 

in der Nähe – w pobliżu 

die Gegend – okolica 

anonym – anonimowo 

Man lebt hier anonym. - Żyje sie tutaj anonimowo. 

die Terasse – taras 

der Garten – ogród 

der Nachbar, -n – sąsiad 

Krach machen – kłócić się 

Die Nachbarn machen oft Krach. Sąsiedzi kłócą sie często. 

 

Zadanie 2/93 Podręcznik. Do zeszytu. 

Zadanie 3/93 podręcznik. Do zeszytu. 

 

Thema: Mein Haus. 

 

Przepisz do zeszytu słownictwo – pomieszczenia w domu: 

 

das Zimmer - pokój 

der Raum – pomieszczenie, sala, pokój – to znacie ze szkoły, np. Deutschraum 

das Kinderzimmer- pokój dziecięcy 

das Esszimmer – jadalnia 

das Schlafzimmer – sypialnia 

das Wohnzimmer – pokój dzienny, salon 

das Arbeitszimmer – pokój do pracy, gabinet 

die Küche – kuchnia 

das Bad/Badezimmer – łazienka 

der Flur – korytarz 

die Toilette – toaleta 

 

hell – jasny 

dunkel – ciemny 

ziemlich dunkel – dosyć ciemny 

gemütlich – przytulny 

ruhig – spokojny 



geräumig – przestronny 

modern – nowoczesny 

viel Platz – dużo miejsca 

Quadratmeter – metr kwadratowy (czytamy: kwadratmeter) 

 

Das Zimmer ist 20 m2 groß. Das Zimmer ist 20 Quaratmeter groß. 

 

Zadanie 4/93 podręcznik – napisz zdania w zeszycie. 

 

Zadanie 5/93 podręcznik – napisz w zeszycie pytania i odpowiedzi o swoim miejscu 

zamieszkania. 

 

W pytaniu 1. koniecznie napisz w jakim typie domu mieszkasz i podaj miejsce (na wsi, w 

mieście, itp.) 

 

Praca domowa:  

Ćwiczenia 1-8 strona 92, 93 Ćwiczeniówka. 

 

 

 

 

 


