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Witajcie! Przesyłam kolejne tematy i zadania na ten tydzień. Wszystkim, którzy odesłali pracę- 

dziękuję. Od środy ruszamy z lekcjami online. Wychowawcy prześlą Wam wkrótce plan. Lekcje będą 

rozpoczynały się w takich godzinach jak w szkole / jednak pierwsza lekcja będzie od 8.20 a nie o 7.30/ 

Klasa 1a,1c,1d 

Zapiszcie temat do zeszytu. Thema: Das esse ich gern. Zapoznajcie się ze słownictwem produktów 

żywnościowych na str.76 /podręcznik/ oraz przeczytajcie teksty Person1, Person2, Person3 str. 76 

/podręcznik/. 

Przepiszcie słówka z tłumaczeniem/produkty żywnościowe/ do zeszytu. Odmieńcie też czasownik 

essen-jeść. Odmiana jest w podręczniku na str. 76 /różowa ramka/. Następnie zróbcie w zeszycie zad 

3 str.71  /musicie wstawić poprawną formę czasownika essen./ Na zakończenie proszę o uzupełnienie 

zeszytu ćwiczeń str. 76-77. Proszę nauczyć się słówek produktów żywnościowych z rodzajnikami.  

Będzie kartkówka ustna online. 

 

Klasa 1e, 1g, 1h 

Zapiszcie temat do zeszytu. Thema: Mehr Űbergewichtige als Hungernde. 

Przeczytajcie i przetłumaczcie tekst zad.18 str.58 /lub str.52 kto ma inne wydanie książek/. Na zdjęciu 

przy tekście jest mężczyzna z pizzą i piwem. Uzupełnijcie luki w tekście podanym słownictwem. 

W zeszycie zróbcie zad. 20 i 21 str. 59. Trzeba przygotować w zeszycie jadłospis na 2200 kilokalorii 

/śniadanie, obiad, kolację/. Kaloryczność jest podana w podręczniku na str. 59. Reszta zadań jak się 

spotkamy online. 

Klasa 2a,2b,2c 

Zapiszcie temat w zeszycie. Thema: Kurzbiografie: Willy Brandt. 

Sprawdźcie w Internecie kim był Willy Brandt. Jak już wiecie, to przeczytajcie jego biografię po 

niemiecku na str. 59 zad.14. 

Poszukajcie w Internecie informacji o innych laureatach Pokojowej Nagrody Nobla z krajów 

niemieckojęzycznych i zapiszcie w zeszycie nazwiska. 

Proszę wykonać ćw.24 str.62 w zeszycie ćwiczeń. Układamy zdania w czasie przeszłym Perfekt. 
Pamiętajcie o czasowniku posiłkowym! Formę  Partizip II znajdziecie na końcu podręcznika w tabeli. 

Reszta zadań online. 

Klasa 3a,3c 

Thema: Krank aus Angst vor der unsicheren Zukunft. Przeczytajcie i przetłumaczcie tekst zad 
18.str.60  Zróbcie zadanie pod tekstem. Następnie wykonajcie zad.19 str.61/ test „Bist du 
optimistysch oder pessimistisch?” / Wyślijcie mi Wasz wynik z opisem po niemiecku. Na koniec 
proszę o wykonanie ćw. 22 str.61 w zeszycie ćwiczeń. 
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