
JĘZYK NIEMIECKI 

14.05.2020 

Thema: Test- Lektion 5 

Uczniowie rozwiązują test online. Link do testu przesłany na aplikacje Messenger w dniu testu. 

19.05.2020 

Thema: Das esse ich gern ( to jem chetnie) 

das Frühstück - Śniadanie 

das Mittagessen- Obiad 

Proszę posłuchać wymowy produktów spożywczych na prezentcji 

https://www.youtube.com/watch?v=9c9A8_8w8bg 

Następnie otwieramy podręcznik na str 87 zad 2a oraz str 88 i 89. Na podstawie podanego tam 

słownictwa proszę uzupełnić zdania i napisać co jem i pije na śniadanie i na obiad.  

Mit – z  

Das Brot- chleb,  

Der Schinken – szynka 

Das Schinkenbrot- kanapka z szynką ( w ten sposób tworzymy kanapki, łączymy dwa wyrazy) 

Zum Frühstück esse ich ………………………………………………………………… und ich trinke 

…………………………………….. . ( na śniadanie jem i piję) 

Zum Mittagessen esse ich …………………………………………………………….. und ich 

trinke…………………………………………….. . ( na obiad jem i piję) 

Na zadanie proszę ułożyć kilka propozycji menu( na podstawie słownictwa z ksiązki i prezentacji ) 

Np. kanapka z żółtym serem – Käsebrot 

Ryba z frytkami – Fisch mit Pommes itd. Po 3 przykłady na sniadanie i obiad. Prosze przesłać na plusy. 

21.05.2020 

Thema: Mein Lieblingsessen ( moje ulubione jedzenie) 

Zad 1 . Proszę zrobic notatkę w zeszycie. 

1. Was ist dein Lieblingsessen?- Jakie jest twoje ulubione jedzenie 

Mein Lieblingsessen ist ………………………………………………… ( proszę wpisac wybrana potrawe) 

2. Was isst du gern? Co jesz chetnie? 

Ich esse …………………………………………… gern. 

Czasownik essen jest nieregularny. Bardzo proszę zapisać odmiane do zeszytu.  

Ich- esse, du- isst, er, sie, es – isst, wir- Essen, ihr- esst, Sie, sie – Essen 

Zad 2. Proszę otworzyc podręcznik na str 89 i zrobić zadanie 7. Proszę zapisać nazwy dań z 

tłumaczeniem do zeszytu 

Zad 3. W podręczniku na str 88 sa produkty spożywcze owoce i warzywa. Nie musicie ich 

przepisywać, ale proszę o zapoznanie się  z nimi. Będziemy tworzyć rzeczowniki złożone.Prosze 

zapisac 4 nowe słówka: der Saft- sok, die Suppe- zupa, der Salat- sałata, das Eis-lody 

https://www.youtube.com/watch?v=9c9A8_8w8bg&fbclid=IwAR120Z2AEk0mS8IwzSsTyYhhIzIL6OWM30LFv1qQLuGlqOX-0Pl0ohhEwAk


Rzeczowniki złóżone składają się z dwóch lub więcej wyrazów np. die Paprika + der Salat= der 

Paprikensalat, die Tomate + die Suppe= Die Tomatensuppe itd. 

Proszę na zadanie wymyśleć dwie sałatki, dwie zupy, dwa soki i dwa smaki lodów. Wszystkie 

potrzebne słówka sa na str 88, proszę nie szukac w tłumaczach.  

Np. lody cytrynowe- Zitoneneis 

Zupa brokułowa- Brokolisuppe itd 

 


