
Klasa IC, język niemiecki 

materiał do zrealizowania od 15.04.do 24.04. 

Temat lekcji: Unser Shopping. 

Zapoznajcie się ze słówkami z podręcznika-str.43, Lektion 2 , Im Sportgeschäft.                             

Zapamiętajcie  i powtarzajcie je. 

Co to jest zaimek dzierżawczy?  

Zaimek dzierżawczy zastępuje rodzajnik . Używamy go dla określenia przynależności. 

W języku niemieckim każda osoba ma swój zaimek dzierżawczy: 

  Zaimek dzierżawczy Przykład 

ich mein (mój) Mein Hund heißt Bono./ Mój pies nazywa się Bono. 

du dein (twój) Wie heißt dein Hund?/ Jak nazywa się twój pies? 

er,es sein (jego) Sein Hund heißt Max./ Jego pies też nazywa się Max. 

sie ihr (jej) Wie heißt ihr Hund?/ Jak nazywa się jej pies? 

wir unser (nasz) Das ist unser Hund./ To jest nasz pies. 

ihr euer (wasz) Ist das euer Hund?/ Czy to jest wasz pies? 

sie ihr (ich) Ihr Hund spaziert im Park./ Ich pies spaceruje po parku. 

Sie Ihr (pana, pani, paostwa) Ist das Ihr Hund?/ Czy to jest pana pies? 

W  rodzaju żeoskim i liczbie mnogiej do zaimka dodajemy koocówkę: „-e”, np.:    

Das ist meine Mutter./To jest moja mama. 

Das sind seine Eltern./To są jego rodzice. 

Ihre Schwester wohnt in Berlin./Jej siostra mieszka w Berlinie. 

Unsere Freunde kommen aus Spanien./Nasi przyjaciele pochodzą z Hiszpanii. 

 

W ramach utrwalenia obejrzyjcie materiał: https://www.youtube.com/watch?v=d2ppD9-pKq8                                               

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d2ppD9-pKq8


Temat lekcji: Wir gehen etwas essen. 

Materiał do lekcji: podręcznik-str.40. Rozwiążcie dwiczenie 1,2 i 3. 

Zapamiętajcie odmianę czasownika nehmen (brad, wziąd). 

 

Temat lekcji: Was nimmst du gern im Café? 

Na podstawie informacji z poprzedniej lekcji rozwiążcie dwiczenia 1,2,4 i 5 na str. 40 w zeszycie 

dwiczeo. 

Materiał pomocniczy: podręcznik-str. 43, Lektion 3: Etwas essen gehen i str. 45: Wir gehen etwas 

essen. 

 

Temat lekcji: Lust auf Kino? 

Materiał do lekcji: podręcznik-str.41 

Zapoznajcie się z repertuarem kina w dw. 3 w podręczniku i uzupełnijcie informacje.                       

Rozwiążcie dwiczenie 1 i 2 na str. 41 w zeszycie dwiczeo. 

 

 

 

 


