
Język niemiecki klasa VIIIb 06.04.2020 – Lekcja online 

Montag, den 6. April 

Die Stunde 

Thema: Wie gefällt dir mein neuer Rock? 

 

Hallo!! Guten Morgen!! 

Drodzy uczniowie,  

przesyłam wam krótko opis poniedziałkowej lekcji oraz tą co będzie w środę, na której poznamy 

odmianę przymiotnika po zaimku dzierżawczym w liczbie pojedynczej i mnogiej.  

• Na początku wykonamy zad. 1 str.64. – Co do czego pasuje? 

np. Zu einem karierten Rock (do spódnicy w kratkę) passt eine rote Bluse.(pasuje czerwona bluzka) 

       Eine schöne Kombination (ładną kombinacją) ist ein roter Mantel und schwarze Handschuhe. 

       Resztę zdań zrobimy online  

• Następnie zrobimy zad. 2 str 64. Przeczytamy dialogi, wytłumaczymy nieznane słownictwo 

• Uzupełnimy Grammatik 4 str. 65 

Dokładny podgląd jak odmienia się przymiotnik po zaimku dzierżawczym znajduje się na stronie 134                    

w podręczniku , tabela nr 5.  

Na podstawie tabeli zrobimy teraz ćwiczenie 17 str. 40, następnie zadanie 18 str. 41 

Zadanie sprawdzające  poznane zasady odmiany: 

Ćwiczenie -cała str.42. W zdaniu 21 proszę o widoczne przetłumaczenie słówek. Termin – 

15.04.2020 

 

Bis Montag! 

p. Kasia 

 

 

 

 

 

 

 

 



Język niemiecki kl.VIIIb 08.04.2020 – Lekcja online 

 

Mittwoch, den 8. April 

Die Stunde 

Thema: Wie steht mir die Bluse? – rodzaje sklepów i obiektów handlowych. 

 

Hallo! Guten Morgen! 

 

Drodzy uczniowie, na dzisiejszej lekcji, zapoznamy się ze słownictwem dotyczącym nazw obiektów 

handlowych i rodzajami sklepów. 

Na wstępie zrobimy zadanie 1 str. 68. Przetłumaczę wam słówka, które znajdują się pod obrazkiem: 

- das Gebäck – pieczywo 

- die Kleidung – ubranie, odzież 

- der Kuchen – ciasto 

- das Obst – owoce 

- das Gemüse – warzywa 

- der Hamburger 

- der Kaffee – kawa 

- das Mittagessen – obiad 

- das Lebensmittel- art. spożywcze 

- die Hauspantoffeln – kapcie 

- die Bücher – książki 

- das Buch – książka 

 

Następnie zrobimy zadanie 2. Wysłuchajcie wypowiedzi z nagrania 25 (płyta) i dopasujcie obiekty do 

miejsc. 

Kolejnym zadaniem będzie przeczytanie zadania 3 str. 68, 69 oraz zaznaczenie, które zdania są z nimi 

zgodne, a które nie. 

Na końcu tej lekcji, uzupełnimy zdania w Grammatik 5 str. 69 oraz poznamy zasadę odmiany 

przymiotnika po rodzajniku określonym w mianowniku, bierniku i w celowniku. Poznamy też nowe 

zaimki pytające. 

Bis Mittwoch! 

p. Kasia 



 

 

 

 

 

 


