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Montag, den 25. Mai 

Die Stunde 

Thema: Hast du einen Hund? – powtórzenie wiadomości. 

 

Drodzy uczniowi,  

otwórzcie podręczniki na stronie 41. Znajduje się tam formularz. Zapoznajcie się z nim i 

zastanówcie czego on dotyczy. Które informacje, dotyczą ciebie. Spróbujemy na ich podstawie 

zrobić opis waszej osoby. 

Zwróćcie uwagę na pierwszą część:  

- Geschwister (rodzeństwo) 

Pytanie brzmi – Hast du (Czy masz?): 

- einen Bruder? 

- eine Schwester? 

- keinen Bruder? 

- keine Schwester? 

Ważne są tu rodzajniki nieokreślone - einen, eine . Gdy rzeczownik jest rodzaju męskiego i stoi 

po czasowniku „haben”(mieć kogo co?) wówczas rodzajnik jest einen, całe pytanie brzmi: 

- Hast du einen Bruder? –  masz brata? 

Natomiast jeśli rzeczownik jest rodzaju żeńskiego i również stoi po czasowniku haben, 

wówczas rodzajnik jest eine, całe pytanie brzmi: 

- Hast du eine Schwester? –  masz siostrę? 

Występują tam również pytania z przeczeniem keinen, keine. To jest ta sama zasada. Gdy 

mamy rodzaj męski pytamy: 

- Hast du keinen Bruder? – nie masz brata? 

Gdy jest rodzaj żeński: 

- Hast du keine Schwester? – nie masz siostry? 

 

Podobnie jest w drugim podpunkcie w podręczniku – Freunde (przyjaciele) oraz w trzecim – 

Haustiere (zwierzęta domowe). Dodatkowo w 3. podpunkcie doszedł rodzaj nijaki – ein. 

W tym przypadku rodzajnik nie zmieni się, będzie miał formę po czasowniku „haben” również 

ein. Przykład: 

- Hast du ein Kaninchen? – masz królika? 

Jeśli chodzi o przeczenie to wtedy będzie kein. 

- Ich habe kein Kaninchen? – nie mam królika 



Ustnie odpowiecie na wszystkie pytania w czasie lekcji.  

Następnie otwórzcie ćwiczenia na stronie 69 ćw. D7. Zapiszcie kto ma jakie zwierzę, zwróćcie 

uwagę na rodzajnik po czasowniku haben. 

Kolejne ćwiczenie D8 str. 70, D10, D11 str. 71.  

Ponieważ ćwiczeń mamy dość dużo, nie zdążymy ich wszystkich zrobić w czasie lekcji, 

dlatego proszę je uzupełnić samodzielnie, a wszystko sprawdzę po powrocie do szkoły lub 

już w klasie 5.  Chodzi o ćwiczenie – D14, D15 str. 73. D16 str. 74. H1 str. 75.  

Praca dla chętnych: ćwiczenie Projekt strona 76. Zróbcie według wzoru, dwa wybrane 

zwierzątka i wyślijcie mi na Skypa lub maila.  

Praca domowa dla wszystkich obowiązkowa do odesłania do 01.06.2020 

Ćwiczenie D9 str. 70. Opiszcie swoje zwierzątko, według zdań podanych w ćwiczeniu. 

Następnie narysujcie je lub wklejcie zdjęcie. Pamiętajcie, że trzeba zaznaczyć odpowiedni 

rodzajnik i zaimek (czy to jest zwierzątko rodzaju męskiego – er, rodzaju żeńskiego – sie, 

rodzaju nijakiego – es. 

Kto chce może zrobić projekt na osobnej kartce np. z bloku. Wtedy pisze zdania już                                      

z właściwymi zaimkami i rodzajnikami. 

Kto nie ma zwierzątka, może opisać takie, które chciałby kiedyś mieć.  

 

Jeżeli czas pozwoli, zrobimy szybkie powtórzenie w ćwiczeniach strona 77 i 78. Jeśli nie 

zdążymy wszystkiego, proszę dokończyć.  

 

Przypominam o zaległych pracach! 

Pozdrawiam 

Herzliche Grüße! 

Katarzyna Rak-Franczak 

 


