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Montag, den 6. Mai 

Die Stunde 

Thema: Schütz die Umwelt! 

 

Drodzy uczniowie, skończyliśmy omawiać dział 3, proszę przyszykować się na krótki sprawdzian za 

około 2 tygodnie. Będzie on dotyczył – części ciała, cech charakterystycznych dla części ciała, nazw 

części garderoby, nazw różnych obiektów handlowych, końcówek przymiotnika po rodzajniku 

określonym i nieokreślonym oraz zwrotów w trakcie robienia zakupów (dialogi odnośnie kupowania 

ubrań). Dokładny termin podam w odpowiednim czasie.  

Dzisiejszy temat dotyczy ochrony środowiska. Podręcznik str. 80. Tytuł całego działu 4  - ALLES FÜR DIE 

UMWELT! – oznacza WSZYSTKO DLA ŚRODOWISKA! 

Natomiast co oznacza temat?   Schützt die Umwelt! 

- schützen – chronić 

- die Umwelt – środowisko 

Chrońcie środowisko! 

Zadanie 1 str. 80 Czego ludzie potrzebują do życia? Zapiszcie zdania do zeszytu. 

essen – jeść     die Erde - ziemia 

trinken – pić     das Wasser – woda 

atmen – oddychać     das Feuer - ogień 

wärmen – ocieplać    die Luft - powietrze 

wohnen – mieszkać    Tiere und Pflanzen – zwierzęta i rośliny 

Przykład zdania: 

1. Die Menschen brauchen die Erde zum Wohnen. (ludzie potrzebują ziemi do mieszkania) 

2. Die Menschen brauchen das Wasser zum Trinken (ludzie potrzebują wody do picia) 

3. Die Menschen brauchen das Feuer zum Wärmen (ludzie potrzebują ognia do ogrzania) 

4. Die Menschen brauchen die Luft zum Atmen (ludzie potrzebują powietrza do oddychania) 

5. Die Menschen brauchen Tiere und Pflanzen zum Essen. (ludzie potrzebują zwierząt i roślin do 

jedzenia). 

Zadanie 2 . Nagranie umieszczone na grupie z języka niemieckiego. 

Zadanie 3. Odpowiedzcie na pytania i zapiszcie do zeszytu. 

1. Ohne was kann der Mensch überhaupt nicht leben? (bez czego w ogóle nie może żyć 

człowiek?) 

- …………….. 

  2.   Was braucht er noch zum Leben? (czego potrzebuje on jeszcze do życia?) 

 - …………….. 

  3.   Ohne was kannst du dir dein Leben nicht vorstellen? (Bez czego nie możesz wyobrazić sobie           

twojego życia?) 

 - ……………. (zdanie ze spójnikiem weil, czasownik stoi na końcu zadani). 

 



Zadanie 4. Zrobimy ustnie na lekcji. Przepiszcie tylko do zeszytu słownictwo wraz z tłumaczeniem. 

 

- die Industrie – przemysł 

- der Haushalt – gospodarstwo domowe 

- der Müll – śmieci / Müll produzieren – produkować śmieci 

- die Abgase – spaliny 

- das Abwasser – ścieki 

- verschmutzen die Erde, die Luft – zanieczyszczać ziemię, powietrze 

- schaden der Umwelt – szkodzić środowisku 

- die Natur schützen – chronić przyrodę 

- Energie , Wasser sparen – oszczędzać energię , wodę 

 

 

Zadanie 5. Przeczytać teksty i dopasować ilustrację. 

 

Zadanie 6. Dopasować wypowiedzi do tytułów. 

 

Grammatik 1 str.83 

 

Uzupełnić zdania wyrazami z zadania 6, przepisać do zeszytu. Odpowiedzieć na pytania. 

 

• Jaki spójnik stosujemy w zdaniach określających warunek? 

- wenn – jeśli, jeżeli 

• Jaki szyk wyrazów stosujemy w zdaniu z tym spójnikiem? 

- Zdania warunkowe są zdaniami podrzędnymi, tzn. po spójniku (wenn) stawiamy 

podmiot, a orzeczenie na końcu zdania, np. Wir können helfen, wenn wir (podmiot) die 

Umweltprobleme verstehen (orzeczenie) 

• Jaki szyk wyrazów jest w zdaniu głównym, jeśli wypowiedź rozpoczynamy zdania 

podrzędnego z wenn? 

- Wypowiedź możemy rozpocząć od spójnika wenn, wtedy w następującym po nim zdaniu 

stosujemy szyk przestawny, czyli najpierw orzeczenie potem podmiot, np.  

Wenn wir Energie nicht sparen, haben (orzeczenie) wir (podmiot) bald keine Kohle und 

kein Öl mehr. 

 

Proszę przysłać zdjęcie zeszytu zrobionej notatki, to jest na +, ale obowiązkowe. 

Ćwiczenie 1, 2 str. 52 oraz 3 str. 53 – ODESŁAĆ NA MAILA, SKYPA do piątku 08.05.2020!!!! 

Ćwiczenia odesłane po terminie nie będę sprawdzać. 

 

Herzliche Grüße! 

Katarzyna Rak-Franczak 

 

 

 


