
Heute ist Donnerstag, der sechzehnte April 2020 

Thema: Wie komme ich zum Kino? –dialogi, opis drogi, czasownik modalny dürfen. 

 

1. Przypomnij sobie znaczenie i odmianę czasowników modalnych können, wollen, müssen, 

sollen (str. 59 w podręczniku), a następnie przepisz do zeszytu i przetłumacz zdania: 

• Am Meer kann man sich sonnen, schwimmen und surfen. 

• An einem See will ich segeln. 

• Im Gebirge sollen wir die Landschaft bewundern 

• Im Sommer muss ich leider zu Hause bleiben. 

Uwaga!  

Pamiętaj, że czasownik modalny zajmuje drugie miejsce w zdaniu, a na końcu zdania 

umieszczamy drugi czasownik w formie bezokolicznika. 

 

2. Uzupełnij w zeszycie ćwiczeń tabelę odmiany kolejnego czasownika modalnego dürfen  

(ich darf, du darfst, er/sie/es darf, wir dürfen, ihr dürft, sie dürfen) – cw 13 str. 58 

Tego czasownika używamy w znaczeniu wolno, nie wolno, jest dozwolone/ zabronione. 

Np.:  Im Meer darf man schwimmen. (W morzu wolno pływać) 

Im Schwimmbad darf man nicht ins Wasser springen. (Na pływalni nie wolno skakać 

do wody) 

In der Schule darf man keine Handys benutzen. (W szkole nie wolno używać 

telefonów komórkowych) 

 Wir dürfen jetzt nicht ausgehen. (Teraz nie wolno nam wychodzić z domu) 

 

3. W zeszycie ćwiczeń uzupełnij tabelę mówiącą o tym co Ci wolno, a czego nie – ćw. 12, str. 58 

4. Zrób ćwiczenie 14 str. 58 w zeszycie ćwiczeń – uzupełnij brakujące formy czasownika dürfen. 

 

5. Przeanalizuj zwroty używane w pytaniu o drogę i w udzielaniu wskazówek w opisie drogi – 

zadanie 12c str. 71 w podręczniku. 

 

Zapisz do zeszytu zwroty (i ich tłumaczenie):  

geradeaus,  

rechts,  

links,  

durch die Kreuzung,  

durch den Platz,  

in die Hauptstraße, 

Wie komme ich zum Kino? 

Wie komme ich zur Apotheke? 

Gehen Sie geradeaus, dann rechts. 

Fahren Sie durch die  Kreuzung und dann in die Hauptstraße. 

 

 

6. Ułóż i zapisz w zeszycie 2 minidialogi na podstawie zadania 12d str. 71 w podręczniku. 

 

Pozdrawiam 

Katarzyna Mączko 

 


