
Język niemiecki (M.Wolska) 

Klasy trzecie  

1. Opisywanie pogody (podręcznik dział 4 lekcja 1 Wetter -zadanieA1,  A3) 

2. Odmiana i znaczenie czasownika „werden”, kierunki świata, pogoda (podręcznik dział 4 lekcja 

2 Wetterbericht zadanie A1) 

3. Słownictwo związane z porami roku-co dzieje się w poszczególnych porach roku, co można 

wtedy robić (podręcznik dział 4 lekcja 3 Jahreszeiten zadanie A1,A2 ) 

4. Zdania ze spójnikiem wenn 

https://niemiecki.ang.pl/gramatyka/budowa_zdania/zdanie_warukowe 

(proszę zapoznać się i zrobić ćwiczenia online) 

 

Powtarzamy spójniki współrzędne na kartkówkę 

 

Klasy drugie  

1. Liczebniki porządkowe – tworzenie i pytania (Podręcznik lekcja 3a zadania 1-6a) 

2. Zdania podrzędne ze spójnikami  weil i denn (Podręcznik lekcja 3b zadania 1-5) 

https://niemiecki.ang.pl/gramatyka/zdanie_okolicznikowe/przyczyny_z_weil_oraz_da 

(proszę zapoznać się i zrobić ćwiczenia online) 

3. Zaimek wskazujący dieser/diese/dieses (lekcja powyżej) 

Zadania 1a-2a pisemnie w zeszycie (niebieska strona na koniec działu, w mojej wersji podręcznika 

str.73) 

Klasa 2a i 2b/2c (grupa łączona) powtarzają wiadomości  na test 

 Klasy pierwsze po gimnazjum (1bg,1dg,1cg) 

1. -Określanie preferencji (czasownik mögen,czasownik finden +przymiotnik, kostrukcja 

czasownik + gern, konstrukcja mein Lieblings…..)  podręcznik lekcja 2a zadanie 1-4,6b 

-Przymiotniki określające cechy pozytywne i negatywne (zadanie 6a) 

2. -Opisywanie domu/mieszkania (podręcznik lekcja 2b-tekst-czytanie i tłumaczenie, zadanie 1-2) 

-nazwy pomieszczeń, mebli w domu, wyrażenia związane z opisem mieszkania (zadanie 3a, 6-slówka i 

7-pisemnie w zeszycie) 

3. -Rodzina (podręcznik 2d : tekst czytanie i tłumaczenie, zadanie 1; słownictwo: członkowie rodziny-

żółty słowniczek na koniec działu pod hasłem Familie) 

-zaimki dzierżawcze w mianowniku i bierniku (gramatyka podr ęcznik 2d, zadanie 5) 

Zadania 1a-1c, 6a-6b pisemnie w zeszycie(niebieska strona na koniec działu, w mojej wersji 

podręcznika str.81) 

Klasa 1dg powtórka na test 

https://niemiecki.ang.pl/gramatyka/budowa_zdania/zdanie_warukowe
https://niemiecki.ang.pl/gramatyka/zdanie_okolicznikowe/przyczyny_z_weil_oraz_da


Klasy pierwsze po podstawówce (1bp) 

1. -Opisywanie domu/mieszkania (podręcznik lekcja 2b-tekst-czytanie i tłumaczenie, zadanie 1-2) 

-nazwy pomieszczeń, mebli w domu, wyrażenia związane z opisem mieszkania (zadanie 3a, 6-slówka i 

7-pisemnie w zeszycie) 

2. -Rodzina (podręcznik 2d : tekst czytanie i tłumaczenie, zadanie 1; słownictwo: członkowie rodziny-

żółty słowniczek na koniec działu pod hasłem Familie) 

-zaimki dzierżawcze w mianowniku i bierniku (gramatyka podr ęcznik 2d, zadanie 5) 

Zadania 1a-1c, 6a-6b pisemnie w zeszycie(niebieska strona na koniec działu, w mojej wersji 

podręcznika str.81) 

 

 

 

 


