
KLASA II    EXAKT FUER DICH 2    26 marca 2020 

1. Witajcie kochani, zaczynamy materiał z drugiej części książki EXAKT fuer dich 2, pierwszy 

rozdział dotyczy przebiegu dnia,  na początek przypomnimy sobie nazwy dni tygodnia i pór dnia  w 

j. niemieckim oraz pytanie o godzinę i podawanie godziny na dwa sposoby: 

der Montag – pon    der Morgen - rano 

      Dienstag – wt    Vormittag – przed południem  

      Mittwoch – śr    Mittag – w południe 

      Donnerstag – czw    Nachmittag – po południu 

      Freitag – pi    Abend - wieczór 

      Samstag / Sonnabend – sob  Nacht - noc 

      Sonntag - niedz 

 

Uzupełnij nazwy dni tygodnia, wiedząc, że heute = dziś, morgen=jutro, uebermorgen=pojutrze, 

gestern=wczoraj, vorgestern=przedwczoraj 

      

 
  



Przed dniami tygodnia i porami dnia, chcąc powiedzieć „Kiedy” używamy przyimka AM,  

np. Am Montag (w poniedziałek), am Abend (wieczorem)  

!wyjątek: in der Nacht – w nocy 

Można też łączyć np.: am Dienstagvormittag – we wtorek przed południem 

   am Sonntagabend – w niedzielę wieczorem 

   !am Montag in der Nacht – w pon w nocy 

 

 

2. Czas zegarowy.  

 

Wie spȁt ist es?  Która jest godzina? 

Wie viel Uhr ist es?    Która jest godzina? 

Es ist ….    Jest …. 

vor     przed 

nach    po 

halb    w pół  

Viertel        kwadrans 

 

Sposób oficjalny: (w miejsce kropki wstawiamy słówko UHR – godzina) 

8.10  Es ist acht Uhr zehn. 

7.20 Es ist sieben Uhr zwanzig. 

6.30  Es ist sechs Uhr dreiβig. 

7.15 Es ist sieben Uhr fünfzehn. 

8.50 Es ist acht Uhr fünfzig. 

 

Sposób potoczny: (zaczynamy od końca) 

8.10 Es ist zehn nach acht. 

7.20 Es ist zwanzig nach sieben. 

6.30 Es ist halb sieben. 

7.15 Es ist Viertel nach sieben. 

8.50 Es ist zehn vor sieben. 

 

Napisz słownie (w zeszycie) na dwa sposoby następujące godziny: 

 

 



 

 

 

ZADANIE DO WYSŁANIA NA ADRES agatons@tlen.pl do dnia 1.kwietnia (prima aprilis ). 

W tytule maila wpisz: klasa ….. Imię i nazwisko. Powodzenia. 

 

Przetłumacz wyrażenia, godzinę podaj słownie na dwa sposoby, dodaj do każdego wyrażenia 

jedną czynność (za każdym razem inną), uważaj na szyk wyrazów w zdaniu, orzeczenie na 2 

miejscu.  

 

W piątek wieczorem o godz. 19.05  

– Am Freitagabend um neunzehn Uhr fünf / fünf nach sieben gehe ich ins Kino. 

W środę rano o 6.15 

W czwartek po południu o 16.30 

We wtorek w południe o 12.10 

W poniedziałek przed południem o 10.45 

W niedzielę w nocy o 1.20 

W sobotę wieczorem o 19.25 

W poniedziałek po południu o 15.15 

W niedzielę rano o 7.30 

W czwartek przed południem o 9.45 

W środę wieczorem o 20.55 

 

 
P.S. Wszystkie notatki z przesyłanych przeze mnie materiałów drukujemy i zakładamy sobie „teczkę” do języka 

niemieckiego, to co jest oznaczone kolorem czerwonym, przepisujemy do zeszytu.  

mailto:agatons@tlen.pl

