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Montag, den 28. April 

Die Stunde 

Thema: Wie spät ist es? 

 

Drodzy uczniowie, zaczynamy nowy dział dotyczący czasu zegarowego. Mam nadzieję, że pamiętacie liczby, 

które omawialiśmy w pierwszym semestrze, gdyż bez znajomości liczb ciężko będzie wam napisać czy 

powiedzieć określoną godzinę.  

Otwórzcie podręczniki na stronie 36. Zapoznajcie się z zadaniem A. Jeżeli macie możliwość włączcie 

nagranie 34 z płyty, wysłuchajcie nagrania i przeczytajcie głośno poniższe zdania. 

Jak widzicie, cztery zegary w podręczniku wskazują inną godzinę . Różny też jest sposób zapisania określonej 

godziny. Z czego to wynika to za chwilę. 

 - 7.00 Es ist sieben Uhr albo Es ist sieben. ( czyli jest siódma godzina albo jest siódma) 

- 7.10 Es ist sieben Uhr zehn albo Es ist zehn nach sieben (czyli jest siódma dziesięć albo jest dziesięć po 

siódmej) 

- 7.30 Es ist sieben Uhr dreißig albo Es ist halb acht (czyli jest siódma trzydzieści albo jest wpół do ósmej) 

- 7.55 Es ist sieben Uhr fünfundfünfzig albo Es ist fünf vor acht (czyli jest siódma pięćdziesiątpięć albo jest 

za pięć ósma.) 

A jak pytamy o godzinę? W podręczniku w podpunkcie A zapisane są dwa pytania po niemiecku. Każde                       

z nich to oznacza. 

- Wie viel Uhr ist es? (wi fil uła yst es?) – Która jest godzina? 

- Wie spät ist es? (wi szpejt yst es?) – Która jest godzina? 

Wiecie już dlaczego pojawiły się dwie możliwości zapisu godziny? Pierwsza to język urzędowy (czyli taki jak 

mówimy poprawnie), a drugi zapis to język potoczny (używany na co dzień). 

Teraz napiszcie temat lekcji do zeszytu i przepiszcie powyższe zdania  łączcie z tłumaczeniem na język polski. 

Następnie wróćcie do podręcznika na str. 36 . Przeczytajcie dialog, w lewym dolnym rogu. 

• Entschuldigung, wie spät ist es? 

• Es ist acht 

• Danke 

• Bitte 

Co oznacza? 

• Przepraszam, która jest godzina? 

• Jest ósma 

• Dziękuję 

• Proszę 

Ułóżcie podobne dialogi ustnie. 

 

Otwórzcie ćwiczenia na stronie 54. Wykonajcie całą stronę. 



Pamiętajcie powtórzyć wszystkie liczby potrzebne do zapisu godziny. Dla zapominalskich podaję liczby: 

 

 

 


