
Język niemiecki klasa VIIb 01.04.2020 – Lekcja online 

Mittwoch, den 1. April 

Die Stunde 

Thema: Auf dem Land oder in einer Kleinstadt- opinie -  mieszkać na wsi czy w mieście? 

 

Hallo!! Guten Tag!! 

Drodzy uczniowie,  

przesyłam wam krótko opis dzisiejszej lekcji.  

Czytaliśmy teksty na stronie 71, 72 z podręcznika. Następnie wypełnialiśmy w zeszycie tabelkę zalety                     

i wady mieszkania w małym mieście lub na wsi. Dołączam prawidłowy spis. Kto ma błędy lub czegoś 

brakuje, proszę poprawić lub dopisać. 

 

+ - 

ein Eigenheim und einen Garten haben 

(mieć własny dom i ogród) 

weit von Stadtzentrum 

(daleko od centrum miasta) 

auf der Terasse essen 

(jeść na tarasie) 

 

viel Arbeit im Garten 

(dużo pracy w ogrodzie) 

im Garten grillen 

(grillować  w ogrodzie) 

es ist langweillig 

(jest nudno) 

Ruhe und viel Grün 

(cisza i dużo zieleni) 

es gibt wenig Attraktionen 

(jest mało atrakcji) 

zu Fuß zur Schule gehen 

(iść na pieszo do szkoły) 

 

auf einem Liegestuhl unter einem Baum liegen 

(leżeć na leżaku po drzewem) 

 

ruhig und still 

(spokojnie i cicho) 

 

die Luft ist gut 

(powietrze jest dobre) 

 

frische Luft 

(świeże powietrze) 

 



alle Nachbarn kennen sich gut 

(wszyscy sąsiedzi dobrze się znają) 

 

viel Zeit für Freunde 

(dużo czasu dla przyjaciół) 

 

für die Natur arbeiten  

(pracować dla przyrody) 

 

viele Tiere halten 

(trzymać wiele zwierząt) 

 

auf dem Feld arbeiten 

(pracować na polu) 

 

die Landschaft ist schön 

(krajobraz jest piękny) 

 

es gibt viele Wiesen, Felder, einen Wald und 

einen Fluss 

(jest dużo łąk, pól, las i rzeka) 

 

die Hunde haben viel Freiheit 

(psy mają dużo wolności) 

 

draußen spielen 

(bawić się na dworze, na zewnątrz) 

 

 

W tekstach pojawiły się 4 ważne spójniki: 

- und – i 

- aber – ale 

- oder – albo 

- sondern – lecz 

np. Es gibt hier frische Luft, aber es ist ziemlich langweilig - Jest tutaj świeże powietrze, ale jest dosyć 

nudno. 

Man schläft nicht lange, sondern man steht früh auf. – Nie śpi się długo, lecz wstaje wcześnie. 



Ćwiczenie do rozwiązania: 

- 16 i 17 str.42 

- 19 str.43 – połączyć odpowiednim spójnikiem. Rozwiązanie przesłać na maila lub na Skype 

lub na Messenger (ale prywatnie!!!) 

 

 

Język niemiecki – 03.04.2020 – lekcja online 

 

Freitag, den 3. April 

Die Stunde 

Thema: Was gibt es in der Nähe? – obiekty w mieście. 

 

Hallo! Guten Morgen!! 

Drodzy uczniowie, przesyłam wam wcześniej materiały do piątkowej lekcji.  

Podręcznik str.74. przepiszcie proszę słówka z zadania 1 do zeszytu jedno pod drugim, ale nie 

tłumaczcie. 

Zrobimy resztę na lekcji. 

Bis Freitag!!! 

 

p. Kasia 


