
14.05.2020 

Thema: Test- Lektion-5 

19.05.2020 

Thema : Mit dem Bus oder zu Fuß 

Na tej lekcji poznajemy środki transportu w języku niemieckim. 

Gute Reise- szczęśliwej podróży 

Proszę zapoznać się z nowym słownictwem: podręcznik str.  77 zad 2 

Womit fährst du ? czym pojedziesz, jedziesz? 

Womit fährst du zum,/ zur, /nach/……….? Czym pojedziesz do…..? 

Zum dajemy do miejsc , które maja rodzajnik das i der  np. zum Theater,  

Zur do do miejsc  rodzaju żeńskiego np. zue Schule 

Nach – dajem do państw i miast np. nach Deutschland, nach Dubiecko. 

Czym dojedziesz do Dubiecka? To będzie- womit fährst du nach Dubiecko? Itd. 

Do odpowiedzi będziemy używać : mit dem/ mit der. Jest to odmiana w celowniku czyli wiecie już,że 

mit der uzywamy do rodzaju żeńskiego, mit dem do meskiego i nijakiego. 

Np. mit dem Bus, mit dem Auto 

Mit der S-Bahn. 

Zad. Proszę zapiać środki lokomocji w zeszycie i ułożyć dwa pytania czym jedziesz do…. Oraz na nie 

odpowiedzieć np. Womit fährst du nach Krakau? 

   Ich fahre nach Krakau mit dem Zug.  

Thema: Wie ist das Wetter heute? ( jaka jest dzisiaj pogoda?) 

Proszę pooglądać prezentacje i zrobić notatkę w zeszycie .  

https://www.youtube.com/watch?v=eJYRmAAuKTo 

https://www.youtube.com/watch?v=IgZbjYD3lVk 

Zadanie 1. Proszę zapisać w zeszycie pory roku :  

Zadanie 2. Proszę zapisać w zeszycie słówka dotyczące pogody i przetłumaczyć. Można zrobic mały 

rysynek np. do wyrażenia  es ist sonnig- ( jest słonecznie) narysowac słońce.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eJYRmAAuKTo
https://www.youtube.com/watch?v=IgZbjYD3lVk


21.05.2020 

Thema: Test 

Thema : Mit dem Bus oder zu Fuß 

Na tej lekcji poznajemy środki transportu w języku niemieckim. 

Gute Reise- szczęśliwej podróży 

Proszę zapoznać się z nowym słownictwem: podręcznik str.  77 zad 2 

Womit fährst du ? czym pojedziesz, jedziesz? 

Womit fährst du zum,/ zur, /nach/……….? Czym pojedziesz do…..? 

Zum dajemy do miejsc , które maja rodzajnik das i der  np. zum Theater,  

Zur do do miejsc  rodzaju żeńskiego np. zue Schule 

Nach – dajem do państw i miast np. nach Deutschland, nach Dubiecko. 

Czym dojedziesz do Dubiecka? To będzie- womit fährst du nach Dubiecko? Itd. 

Do odpowiedzi będziemy używać : mit dem/ mit der. Jest to odmiana w celowniku czyli wiecie już,że 

mit der uzywamy do rodzaju żeńskiego, mit dem do meskiego i nijakiego. 

Np. mit dem Bus, mit dem Auto 

Mit der S-Bahn. 

Zad. Proszę zapiać środki lokomocji w zeszycie i ułożyć dwa pytania czym jedziesz do…. Oraz na nie 

odpowiedzieć np. Womit fährst du nach Krakau? 

   Ich fahre nach Krakau mit dem Zug.  

Thema: Wie ist das Wetter heute? ( jaka jest dzisiaj pogoda?) 

Proszę pooglądać prezentacje i zrobić notatkę w zeszycie .  

https://www.youtube.com/watch?v=eJYRmAAuKTo 

https://www.youtube.com/watch?v=IgZbjYD3lVk 

Zadanie 1. Proszę zapisać w zeszycie pory roku :  

Zadanie 2. Proszę zapisać w zeszycie słówka dotyczące pogody i przetłumaczyć. Można zrobic mały 

rysynek np. do wyrażenia  es ist sonnig- ( jest słonecznie) narysowac słońce.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=eJYRmAAuKTo
https://www.youtube.com/watch?v=IgZbjYD3lVk

