
Kochani, zaczynamy nowy tydzień, więc realizujemy kolejne lekcje. Ponieważ kwarantanna nam 
się przedłużyła, w związku z tym bardzo Was proszę o zapisanie następujących tematów:

Montag, den 16. M  ä  rz 2020
Thema: Mein Stundenplan.

Schreibt bitte das Wortschatz vom Kursbuch aus (S. 74 KB)!/ Wypiszcie ze słowniczka  słownictwo
(str. 90, podręcznik): Schulfächer, Wochentage.

Będę od Was wymagała znajomości ww słówek.

Montag, den 23. M  ä  rz 2020
Thema: Schulsachen gefunden.

Schreibt bitte das Wortschatz vom Kursbuch aus (S. 74 KB)!/ Wypiszcie ze słowniczka  słownictwo
(str. 90, podręcznik): Schulsachen, Farben.

Schreibt bitte GRAMMATIK vom Kursbuch aus (S. 63 KB)!/ Wypiszcie GRAMATYKĘ (różowa 
tabelka, str. 63, podręcznik).
Maskulinum- rodzaj męski
Femininum- rodzaj żeński
Neutrum- rodzaj nijaki

Jeśli mówimy o danej rzeczy po raz pierwszy, używamy rodzajnika ein (rodzaj męski)/lub 
przeczenie kein, eine (rodzaj żeński)/lub przeczenie keine, ein (rodzaj nijaki)/lub przeczenie kein, 
nie ma liczby mnogiej/ lub przeczenie keine ! 

Jeśli mówimy o danej rzeczy po raz drugi i kolejny, używamy rodzajnika der (rodzaj męski), die 
(rodzaj żeński), das (rodzaj nijaki), die (liczba mnoga).

Po czasownikach wymagających dopełnienia w bierniku (Akkusativ) – zapamiętajcie na razie, że 
po czasowniku brauchen (potrzebować- kogo? Co?)

Jeśli mówimy o danej rzeczy po raz drugi i kolejny, używamy rodzajnika einen (rodzaj męski)/ lub 
przeczenie keinen, eine (rodzaj żeński)/ lub przeczenie keine , ein (rodzaj nijaki)/lub przeczenie 
kein, nie ma liczby mnogiej/ lub przeczenie keine! 

Jeśli mówimy o danej rzeczy po raz drugi i kolejny, używamy rodzajnika den (rodzaj męski), die 
(rodzaj żeński), das (rodzaj nijaki), die (liczba mnoga).

Macht bitte Übungen im Arbeitsbuch/ Wykonajcie ćw. w ćwiczeniówce:
Üb. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 S. 62-63.

Odwołuję Was do filmów gramatycznych, do których kody macie na marginesie w ćwiczeniówce 
na str. 62.

Kochani, następna porcja wiedzy już za tydzień :) Pracujcie, proszę, regularnie! Najlepiej 
realizować codziennie te lekcje, które macie w planie. Gdyby ktoś miał jakieś pytania, czegoś by 
nie rozumiał zachęcam do komunikowania się ze sobą i tzw. Schülerhilfe :) Jeśli moje wskazówki 
okazałyby się niezbędne, zapraszam do kontaktu: kontakt@malgorzatagrzybek.pl
Do miłego! Pamiętajcie, jest to czas przebywania w domu. Spędźcie go konstruktywnie na 
rozwijaniu swoich umiejętności oraz poszerzaniu wiedzy, m.in. z języka niemieckiego:)
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