
Zapraszam na powtórzenie wiadomości i karkówkę on-line na platformę zoom 

Thema: język niemiecki 

Uhrzeit: 14.Mai.2020 10:00  

Dostęp: 

https://us02web.zoom.us/j/84621888778?pwd=VmhpeTlyalllb3lyejRWaitwdTVOUT09 

Meeting-ID: 846 2188 8778 

Passwort: 6Y6bpR 

Sprawdzian poniżej przeznaczony jest dla uczniów, którzy nie uczestniczyli w zajęciach on-line na 

platformie zoom. 

Proszę napisać go w zeszycie i przesłać zdjęcia rozwiązań na adres: 

k.maczko@sp1.goleniow.pl 

Termin wykonania sprawdzianu – czwartek 14 maja 2020 godz. 16:00 

Reisen, Wetter, Perfekt – Kontrolle 

I. Uzupełnij zdania, wpisując właściwe przyimki oraz końcówki rodzajników. 

1. Im Sommer möchte ich ______ Meer fahren, aber meine Eltern wollen ______ Gebirge 

fahren.   

2. Fahren wir _________ Berlin?   

3. Ich surfe gern. Also fahre ich _________ d_________ Gardasee.  

4. Urlaub im Schwarzwald. Wie langweilig! Ich möchte so gern _________ d_______ Adria 

fahren.           ____/ 5 pkt 

II. Uzupełnij zdania: 

1. In den nächsten Sommerferien fahre ich ______ Meer ________ Ostsee. 

2. Mein Bruder fährt gern ______ Gebirge, am liebsten _______ ________Alpen. 

3. Wenn du Spanisch lernen willst, kannst du ______ Spanien fahren.  ____/ 5 pkt 

mailto:k.maczko@sp1.goleniow.pl


III. Dopasuj czynności do podanych miejsc: 

Deutsch lernen, in der Sonne liegen, tauchen, segeln, am Lagerfeuer sitzen, im Sand spielen, neue 

Leute kennen lernen, wandern, schwimmen, Sehenswürdigkeiten besichtigen, 

1. Im Gebirge _______________________________________________ 

2. Am Meer ________________________________________________ 

3. Im Ausland ______________________________________________ 

4. Am See _________________________________________________  ____/ 4 pkt 

IV. Przetłumacz wyrażenia na język niemiecki 

1. Jest gorąco. ____________________   

2. Pada śnieg. ____________________ 

3. Jest zimno. ____________________  

4. Jest słonecznie. _______________ 

5. Pada deszcz. ____________________  

6. Jest ciepło. ____________________      ____/ 6 pkt 

V. Uzupełnij brakujące czasowniki posiłkowe haben/sein używając ich w odpowiedniej formie 

1) Du ________ gestern mit meinen Freunden in der Disco getanzt. 

2) Ihr _________ eine Kontrollarbeit in Deutsch geschrieben. 

3) Ich ________ meine Hausaufgaben kontrolliert. 

4) Wir _________ eine Woche bei der Oma geblieben. 

5) Jan ________ um 17 Uhr nach Hause zurückgekommen.   ____/ 5 pkt 

VI. Uzupełnij podane czasowniki tak, aby powstały zdania w czasie przeszłym Perfekt 

1) planen – Meine Familie _________ einen Ausflug _____________. 

2) notieren – Er________ die Adresse ___________. 

3) gehen - Meine Mutter _______ ins Kunstmuseum _____________. 

4)  spielen – Meine Freunde ________ Basketball _____________. 

5)  lesen – Du _________ ein Buch ___________.     ____/ 5 pkt 

 

Razem 30 pkt 


