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Montag, den 15. Juni 

Die Stunde 

Thema: Wie heißen Sie? – forma grzecznościowa Sie. 

 

Drodzy uczniowi,  

Powinniśmy omówić temat związany z liczbami po niemiecku, ale postanowiłam, że zrobimy 

go na początku klasy piątej. Gdyż ciężko omówić go, wytłumaczyć a co najważniejsze  

przećwiczyć liczby do 100 online. Proszę zatem nie wyrzucać ćwiczeń do języka niemieckiego 

z klasy 4 – przydadzą się.  

Omówimy natomiast temat ze strony 58 i 59 z podręcznika. Dotyczy on prawodłowego 

adresowania listów w języku niemieckim oraz poznania formy grzecznościowej Sie – pisane 

wielką literą. Oznacza ona Pan, Pani, Państwo. 

Na grupę wyślę wam nagranie do zadania A. Posłuchajcie go. Przypatrzcie się również listom, 

a właściwie kopertom, które się tam znajdują. Zwróćcie uwagę jak są zaadresowane. Na dole 

znajduje się obrazek – listonosz pyta mężczyznę „Wie heißen Sie?”czyli „Jak się Pan nazywa?”. 

W języku niemieckim, gdy zwracamy się do pani, pana lub państwa używamy zwrotu Sie np.: 

- Wie heißen Sie? – jak się Pani/Pan lub Państwo nazywa/nazywają 

- Wo wohnen Sie? – gdzie Pani/Pan lub Państwo mieszka/mieszkają 

- Wie alt sind Sie? – ile lat Pani/Pan ma? 

Prawidłowe adresowanie kopert: 

Jeżeli wysyłamy list do pani (żółta koperta w podręczniku): piszemy Frau, Herrn lub An Familie 

(rodzina) potem imię i nazwisko. Nazwę ulicy piszemy inaczej niż w języku polskim: najpierw 

nazwę potem dodajemy słowo ulica. Uwaga w języku niemieckim piszemy wszystko łącznie. 

Przykład: 

- Gangel + Straße = Gangelstraße 

- Ring + Straße = Ringstraße 

- Słowackiego + Straße = Słowackiegostraße 

Możemy użyć skrótu, tak jak w podręczniku np. Słowackiegostr., Ringstr., Gangelstr. 



Wysyłając list za granicę, musimy napisać do jakiego państwa chcemy wysłać. W podręczniku 

są napisane same literki A, CH, D i PL. Co oznaczają? 

 

A – Österreich (Austria) 

Ch – Schweiz (Szwajcaria) 

D – Deutschland (NIemcy) 

PL – Polen (Polska) 

Cyferki, które widzicie na kopertach np. 1150 lub 4532 to nic innego jak kod pocztowy danej 

miejscowości.  

Zapoznajcie się również ze scenką na stronie 59. Wypiszę wam tylko nieznane zwroty: 

- Schreibst du mir , Anna? – napiszesz do mnie, Anna? 

- Wo wohnen Sie, Frau Braun? – gdzie Pani mieszka, pani Braun? 

- Wie ist Ihre Adresse? – jaki jest Pani adres? 

- Wie ist deine Adresse? – Jaki jest twój adres? 

- Wie ist dein Familienname? – jakie jest twoje nazwisko? 

Otwórzcie ćwiczenia na stronie 104, zróbcie zadanie A1 i A2. Następnie zróbcie Tangram ze 

strony 105 – pytania muszą pasować do siebie (pytanie z du do Sie). Kolejne ćwiczenia, cała 

strona 107 i ostatnie ćwiczenie D1 strona 112.  

Nic nie odsyłamy na maila. 

Pozdrawiam 

Herzliche Grüße! 

Katarzyna Rak-Franczak 

 

 


