
 Klasa VII   

26.05.2020 (wtorek) 

Thema: Essen in der Stadt 

Essen in der Stadt. / Jedzenie na mieście. 
 
Na tej lekcji uczymy się  zwrotów pomocnych przy zamawianiu jedzenia, odczytywanie  
karty dań po niemiecku oraz poznajemy  czasownik nehmen-brać, zamawiać oraz möchte-chciałbym. 
 
Proszę zapisać temat w zeszycie. Nastepnie otworzyć podręcznik na , s.90 i przeczytać dialog 9a.  
 
Zad1. Proszę uzupełnić  podane niżej zdania wyrazami: Durst, nehme, Hunger, möchte 
Ich habe _____ . –Jestem głodny.  
Ich habe _____ – Jestem spragniony.  
Ich ______- Wezmę...  
Ich ______- Chciałbym...  
 
Zad 2. Przeanalizujcie kartę dań z podr. Str. 90 - MENU. Odczytajcie informacje dotyczące potraw, 
napojów, oraz ich cen, i uzupełnijcie poniższe pytania, według wzoru, przepiszcie je do zeszytu:  
 
Welche Speise/Getränk kostet 6,80 €? Döner Kebab ( Co kosztuje 6,80? Kebab) 
Welche Speise/Getränk kostet 2,20 €? ___________________ ,  
Welche Speise/Getränk kostet 2,50 €? ___________________ ,  
___________________ , ___________________ , ___________________ ,  
Was kostet ein Mineralwasser? _____________ € ( ile kosztuje woda mineralna?) 
 
Zad3. Wiecie już, że gdy zamawiamy, korzystamy ze zwrotów:  
ich nehme/wezmę 
lub  
ich möchte/chciałbym  
Przepisz  
do zeszytu odmianę czasownika  
möchte –podr.str.94 i uzupełnij odpowiednimi formami czasownika zdania w zad. 5 str.95 w 
podręczniku. 

 

28.05..2020r. (czwartek) 

Thema: Im Eiscafe 

Was nimmst du? / Co bierzesz/zamawiasz? 
Proszę zapisać temat i wykonać ćwiczenia. 
Zad1. Na ostatniej lekcji, poznaliśmy zwroty dotyczące zamawiania. Ułóż w odpowiedniej kolejności 
podane niżej zwroty tak, by powstał dialog w restauracji: 
 
Nein, ich mag lieber Mineralwasser. 
Ich auch. Was nimmst du? 
Ich nehme auch eine Pizza, die schmeckt sehr gut hier. 
Ich nehme noch ein Getränk, aber was? 
Ich habe Hunger. 
Apfelsaft ist gesund. 
Okay, dann nehmen wir zweimal  
Pizza, einen Apfelsaft und ein Mineralwasser.  
Ich weiß nicht, vielleicht eine Pizza? 
 
Zad 2. Przeanalizuj kartę dań z podr. Str. 91  



Odczytaj informacje dotyczące potraw, napojów, oraz ich cen, i zastanów się, co chciałbyś tutaj 
zamówić? Ułóż cztery zdania, używając zwrotów:  
ich nehme...(wezmę...),  
ich möchte...(chciałbym...), 
 ich möchte...essen (chciałbym zjeść...),  
ich möchte.....trinken (chciałbym napić się..), np.:Ich möchte Milchshaketrinken. –Chciałbym napić się 


