
Język niemiecki Tydzień 5, 20.04-26.04.2020, nauczyciel:  Małgorzata Sass. Zadania należy wysłać na 

malgorzatasass@o2.pl  do niedzieli 26.04.2020. Życzę zdrówka i miłej pracy ☺ 

Klasa 1A,1C,1D 

Thema: Jetzt wird’s praktisch. /Temat na 2 jednostki lekcyjne/ 

Zad 1 /podręcznik str. 82/ Przeanalizujcie dane statystyczne i zapiszcie w zeszycie zdania prawdziwe.  

Przeczytajcie i przetłumaczcie test, który jest obok wykresu/str. 82/ i odpowiedzcie pisemnie w 

zeszycie na pytania do tekstu /str.83/ 

Zeszyt ćwiczeń str. 82-83 

Klasa 1E, 1G,1H 

Thema: Verkehrsmittel in Műnchen. 

Zad 12 str.76 /podręcznik/ 

Przeanalizujcie schemat sieci komunikacyjnej w Monachium. Zaznaczcie zdania PRAWDA/FAŁSZ pod 

schematem. Przeczytajcie dialog /opis drogi/ w zadaniu 13 str.76 i napiszcie podobny w zeszycie. 

Opiszcie drogę z Westpark do Richard-Strauss-Straße. 

Proszę zrobić jedną stronę w ćwiczeniach str.68 /ćw22-25/  

Proszę nauczyć się na pamięć słownictwa: In der Stadt 

rynek-der Markt 

sklep-der Laden, das Geschäft 

kościół-die Kirche 

ulica-die Straße 

ulica główna-die Hauptstraße 

dworzec-der Bahnhof 

apteka-die Apotheke 

supermarket-der Supermarkt 

wieżowiec-das Hochhaus 

drapacz chmur-der Wolkenkratzer 

die Apotheke - apteka 

die Bank – bank 

die Schule- szkoła 

mailto:malgorzatasass@o2.pl


das Denkmal - pomnik 

das Hotel - hotel 

der Kindergarten - przedszkole 

das Kino - kino 

die Kirche - kościół 

 die Metzgerei-sklep mięsny 

das Museum - muzeum 

die Pizzeria - pizzeria 

die Post - poczta 

das Rathaus - ratusz 

das Schwimmbad - basen 

das Stadion - stadion 

die Konditorei- cukiernia 

die Eisdiele- lodziarnia 

die Bäckerei- piekarnia 

der Stadtpark-park miejski 

die Brücke- most 

Klasa 2A,2B,2C 

Thema: Beim Arzt. 

Zad 1 str.71- dopasujcie dolegliwości do wizytówek lekarzy. Napiszcie w zeszycie dialog, w którym 

umówicie się na wizytę do lekarza. Cały dialog jest w ramce na str.71 /musicie wpisać tylko nazwę 

kliniki, swoje dane,  termin  i godzinę wizyty. Proszę zrobić według przykładu w książce a nie 

przepisywać dialogi z Internetu. 

Zadania z zeszytu ćwiczeń będą dla poszczególnych klas różne, ponieważ z 2a robiliśmy niektóre 

zadania na lekcji zastępczej. 

Zeszyt ćwiczeń dla klasy 2a str.69/ćw. 5-6/ oraz str. 70 /ćw. 7-9/ 

Zeszyt ćwiczeń dla klasy 2b, 2c str. 68-69 zad. 1-6 

W tym tygodniu kl.2a i 2b zalicza drugą tabelkę czasowników nieregularnych, klasa 2c-pierwszą 

tabelkę. W przyszłym tygodniu klasa 2a i 2b odpowiada z przebiegu dnia w czasie Perfekt. Klasa 2c- z 

drugiej tabelki czasowników nieregularnych. 



 

 

 

 


