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Montag, den 11. Mai 

Die Stunde 

Thema: Wann kommst du? – koniugacja czasowników „sich treffen” i „lesen”. 

 

Drodzy uczniowie, w dalszym ciągu będziemy zajmować się godzinami. Mam nadzieję, że pamiętacie już 

liczby!!! 

Na początek otwórzcie podręczniki na stronie 39. Znajduje się tam krótki dialog. Przeczytajcie go                                      

i zastanówcie się o czym on jest. 

Wyjaśnię wam teraz poszczególne zdania tego dialogu: 

• Hallo Moni, wann kommst du? (cześć Moni, o której przyjdziesz?) 

• Um fünf (o piątej) 

• Was machst du denn da? (co robisz?) 

• Ich lese (czytam) 

• Was liest du? (co czytasz?) 

• „Pu der Bär” (Niedźwiedź Pu) 

Pod tym dialogiem, znajdują się różne zdjęcia z odpowiednimi podpisami.  

Przetłumaczę je wam: 

- meine Katze fotografieren (fotografować mojego kota) 

- Computer spielen (grać na komputerze) 

- Deutsch lernen (uczyć się niemieckiego) 

- mein Kaninchen beobachten (obserwować mojego królika) 

- Kuchen backen (piec ciasto) 

- Pudding essen (jeść budyń)  

Przepiszcie te zwroty do zeszytu, razem z tłumaczeniami. 

Następnie zrobimy podobne dialogi ustnie, wybierając inne czynności jakie mogły robić te osoby.  

W dialogach pojawił się czasownik lesen – czytać, a na poprzedniej lekcji czasownik sich treffen – Spotykać 

się. Poznacie teraz ich odmianę, którą przepiszcie obowiązkowo do zeszytu. 

 

lesen – czytać       sich treffen – spotykać się 

ich lese  wir lesen    ich treffe mich  wir treffen uns 

du liest  ihr lest     du triffst dich  ihr trefft euch 

er/sie/es liest sie/Sie lesen    er/sie/es trifft sich sie/Sie treffen sich 

 

Zaznaczyłam wam samogłoski na jakie zamienia się samogłoska e w 2. I 3. osobie liczby pojedynczej. 

W czasowniku lesen mamy liest, a w sich treffen mamy triffst i trifft. Dodatkowo pamiętajcie, że sich treffen 

jest czasownikiem zwrotnym tak samo jak sich interessieren.  

 



Otwórzcie teraz ćwiczenia na stronie 56 i wykonajcie ćw. B4 i B5.  

 

Mała wskazówka co do godziny. Proszę nie pisać, że jest 50 po, albo 30 po, tak nie piszemy.  !!! 

Jest jeszcze jedna możliwość napisania godziny w języku potocznym. Mianowicie używamy przecież 

określenia kwadrans przed i kwadrans po: 

- Viertel nach (kwadrans po) 

- Viertel vor (kwadrans przed) 

Słowo to piszemy wielką literą, gdyż jest to rzeczownik. Spróbujcie, pisząc tą pracę domową , użyć w 

języku potocznym słowo Viertel. ( czyli będą trzy możliwości) 

 

 

Hausaufgabe 

Napiszcie słownie podane godziny dwoma sposobami. Pierwszy to język urzędowy, drugi – potoczny. Tak 

jak w poprzednim tygodniu.  Zdjęcie zeszytu lub plik odsyłamy do 18.05.2020. 

6.12 – Es ist sechs Uhr zwölf 

            Es ist zwölf nach sechs 

Dla przypomnienia: nach – po, vor – przed, halb – wpół do 

 

 

3.13 – 1. 

            2. 

9.30 – 1.  

            2. 

13.00 – 1. 

              2. 

14.20 – 1. 

              2. 

15.42 – 1. 

              2. 

10.00 – 1. 

              2. 

17.45 – 1. 

              2. 

18.15 – 1. 

              2. 

19.37 – 1. 

               2. 



20.18 – 1. 

               2. 

21.58 – 1. 

               2. 

23.30 – 1. 

               2. 

 

 

Pozdrawiam 

Katarzyna Rak-Franczak 

 

 

 

 

 


