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Montag, den 5. Mai 

Die Stunde 

Thema: Wann treffen wir uns? – określenia czasu. 

 

Drodzy uczniowie, w dalszym ciągu będziemy zajmować się godzinami. Mam nadzieję, że każdy z was 

przypomniał sobie liczby, potrzebne do określenia czasu.  

Na początek otwórzcie podręczniki na stronie 37, przyjrzyjcie się scence . O czym rozmawiają chłopcy                        

w rozmowie telefonicznej? Kto ma możliwość, może wysłuchać nagrania z płyty .  

Chłopcy rozmawiają o wyjściu do kina. Thomas pyta się co leci? Martin odpowiada, że „Asterix”. Thomas 

pyta – Wann treffen wir uns? (czyli kiedy się spotkamy?), Martin odpowiada, że  - Um vier Uhr am Kino.              

( o 4 przed kinem). 

Następnie otwórzcie podręczniki na stronie 38, przeczytajcie dialog, który się tam znajduje. O co w nim 

chodzi? 

• Wann gibt’s „Harry Potter”? (kiedy jest (leci) Harry Potter?) 

• Am Montag um 17.30 Uhr. ( w poniedziałek o 17.30) 

• Wann treffen wir uns? (kiedy się spotkamy?) 

• Um fünf (o piątej) 

 

Na podstawie tego dialogu ułóżcie podobne, wybierając z repertuaru kinowego inny film, bajkę                                         

i odpowiednią godzinę. Uwaga! Spróbujcie powiedzieć godziny po niemiecku.  

Przepiszcie ten dialog do zeszytu, łącznie z tłumaczeniem na język polski. 

Otwórzcie teraz ćwiczenia na stronie 55. Na podstawie historyjki z podręcznika str. 37, zróbcie ćwiczenie B2 

i wpiszcie brakujące słowa. Możecie wysłuchać również nagrania. Kolejne ćwiczenia to cała strona 56.  

Przetłumaczę wam pytania z ćw. B3: 

- Wohin gehen Thomas und Martin? – dokąd idą Thomas i Martin? 

- Was gibt’s im Kino? – Co jest (leci ) w kinie? 

- Wann treffen się sich? – kiedy oni się spotkają? 

- Wo treffen się sich? – gdzie oni się spotkają? 

 

Hausaufgabe 

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

Podam wam przykład jak powinien wyglądać zapis. Bardzo proszę osoby, które piszą niewyraźnie, aby pracę 

napisały na komputerze w wordzie , pdf (jak wolicie ). Zdjęcie zeszytu lub plik odsyłamy do 11.05.2020. 

6.12 – Es ist sechs Uhr zwölf 

            Es ist zwölf nach sechs 

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

 

 



4.10 – 1. 

            2. 

5.30 – 1.  

            2. 

8.00 – 1. 

            2. 

8.20 – 1. 

            2. 

9.40 – 1. 

            2. 

10.15 – 1. 

              2. 

11.56 – 1. 

              2. 

12.00 – 1. 

              2. 

13.12 – 1. 

               2. 

14.30 – 1. 

               2. 

15.50 – 1. 

               2. 

16.00 – 1. 

               2. 

 

 

Pozdrawiam 

Katarzyna Rak-Franczak 

 

 

 

 


