
Zapraszam na lekcję powtórzeniową on-line. 

12. maja 2020 o godz. 10:00  

 

Dostęp: 

https://us02web.zoom.us/j/83656767705?pwd=Z1VvSDhRWnpYWnRGNGdkeDRZckpNUT09 

 

Meeting-ID: 836 5676 7705 

Passwort: 4NyeeX 

 

 

Heute ist Dienstag, der zwölfte Mai 2020 

Thema: Ich habe einen Ausflug geplant. – Powtórzenie – dział 5 – Podróżowanie, pogoda, czas 

przeszły Perfekt. 

 

1. Przeczytaj i przetłumacz przykłady zdań w czasie przeszłym Perfekt ze zwrotami z zadania 18 

str. 75. 

1) Ich habe einen Ausflug geplant. 

2) Er hat um 16 Uhr im Hotel eingecheckt. 

3) Meine Schwester hat Sehenswürdigkeiten fotografiert. 

4) In Rom haben wir Petersplatz gesehen. 

5) Peter ist mit dem Bus nach London gekommen. 

6) Der Ausflug hat mir gut gefallen. 

7) Meine Mutter ist ins Kunstmuseum gegangen. 

Przepisz powyższe zdania do zeszytu. 

Zwróć uwagę na oznaczone na czerwono nieregularności. 

 

2. W języku niemieckim do opowiadania o przeżyciach używamy głównie czasu Perfekt. 

Natomiast czasowniki haben i sein używane są w innym czasie przeszłym prostym i mają 

formy:  ich war, du warst, er/sie/es war, wir waren, ihr wart, sie waren 

ich hatte, du hattest, er/sie/es hatte, wir hatten, ihr hattet, sie hatten 

 

3. Przeczytaj przykłady dialogów z zadania 19, str. 75 w podręczniku i napisz w zeszycie 

podobny dialog korzystając z podanego słownictwa. 

 

4. Powtórz zwroty dotyczące celu podróży ze str. 67 w podręczniku i napisz w zeszycie 

przykłady: 

https://us02web.zoom.us/j/83656767705?pwd=Z1VvSDhRWnpYWnRGNGdkeDRZckpNUT09


Ich fahre:  

- _______ Berlin, _______ Deutschland, _______ Spanien 

- _______ Gebirge  

- _______ Alpen, _______ USA, _______ Ukraine, _______ Slowakei 

- _______ Meer  

- _______ Nordsee, _______ Ostsee 

- _______ Bodensee, _______ Gopłosee  

 

5. Przypomnij sobie, co znaczą poniższe zwroty dotyczące podróżowania: 

1) am Meer - sich sonnen, schwimmen, baden, surfen  

2) an einem See – segeln, schwimmen, tauchen  

3) im Gebirge – wandern, klettern, die Landschaft bewundern  

4) im Ausland - Sehenswürdigkeiten besichtigen, einen Sprachkurs/ Museum 
besuchen 

 

6. Powtórz zwroty dotyczące pogody ze str. 73 w podręczniku i zrób poniższe ćwiczenie: 

Połącz zwroty określające podobne zjawiska pogodowe: 

1)  Es schneit.     a. Es ist sonnig. 

2) Es ist neblig.     b. Es ist windig. 

3) Die Sonne scheint.    c. Es gibt Gewitter. 

4) Es donnert und blitzt.    d. Es gibt Schnee. 

5) Es weht der Wind.   e. Es gibt Nebel. 

 

 

7. Przygotuj się do sprawdzianu z zakresu – podróżowanie, pogoda, czas 

przeszły Perfekt, który odbędzie się w czwartek 14 maja 2020 o godz. 

10:00. 
 

W czwartek o godz. 10:00 czekam na Was na platformie zoom.  

Przesyłam też - tylko dla chętnych - plik poprawy kartkówki z działu 4.  

Należy zadania rozwiązać w zeszycie i przesłać mi zdjęcie na adres: k.maczko@sp1.goleniow.pl 

 

Pozdrawiam 

Katarzyna Mączko 
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