
Język niemiecki – klasa 7 – zestaw zadań na okres 30 marca - 3 kwietnia 2020. 

 

Drodzy Uczniowie, 

 Bardzo proszę o systematyczne wykonywanie zadań z j. niemieckiego i  terminowe 

przesyłanie rozwiązań zadań oraz notatek na mój adres e-mail: sylwiam_88@op.pl. Przykładowo 

jeśli temat lekcji wyznaczony jest na 30 marca 2020 r., to proszę przesłać rozwiązania zadań z tej 

lekcji najpóźniej do godz. 20.00 dnia następnego (tj. 31 marca 2020 r.). 

 Będę informować, które zadania  będą podlegały ocenie. Natomiast za pozostałe zadania i 

notatki, które uczniowie wykonują  na bieżąco, będę przyznawać ocenę z aktywności. 

 W razie pytań służę pomocą. W przypadku jakichkolwiek trudności proszę się ze mną 

kontaktować mailowo czy też przez Messenger. 

 

30 marca 2020 

Temat: Opisywanie swojej grupy przyjaciół. 

 Przypominam, by podczas rozwiązywania zadań korzystać ze słowniczka w naszym 

podręczniku lub z innego słownika. 

Podaję link do przykładowego słownika online: 

https://depl.pl/ 

 Bardzo proszę o wykonanie następujących zadań: 

 - zad. 7, str. 61 (podręcznik): zapoznaj się z tłumaczeniami  zwrotów i zdań -  Opisywanie 

czynności w kolumnie 3. w słowniczku na str. 64, a następnie zapisz zwroty z ramki z zad. 7, str. 61 

do zeszytu wraz z tłumaczeniami na j. polski. Następnie zapisz przykładowe pytanie i odpowiedź 

wraz z tłumaczeniem na j. polski. 

Was macht ihr zusammen in der Clique? - Co robicie wspólnie w swojej grupie przyjaciół? 

Wir machen zusammen Hausaufgaben. - Odrabiamy razem zadania domowe. 

zusammen – razem 

die Clique – paczka przyjaciół 

Wykorzystując zwroty z ramki, proszę zapisać 4 pytania i odpowiedzi do zeszytu według podanego 

przykładu. 

– zad. 8, str. 61 (podręcznik): zapoznaj się z tłumaczeniami  zwrotów i zdań -  Udzielanie 

informacji o innych osobach w kolumnie 1. w słowniczku na str. 64. Następnie proszę 

uzupełnić w zeszycie zdania o swojej paczce przyjaciół według podanych wskazówek i zdań 

1-4 w zad. 8 : 

1. ile osób znajduje się w Twojej grupie przyjaciół, 

2. jak długo się znacie, 
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3. gdzie się spotykacie, 

4. jakie macie wspólne hobby, zainteresowania. 

 

2 kwietnia 2020 

Temat: Odmiana czasowników w liczbie pojedynczej i mnogiej. 

 

 Proszę zapoznać się z objaśnieniami GRAMMATIK IV (odmiana czasowników w liczbie 

pojedynczej i mnogiej) i przeanalizować tabelę z odmianą przykładowych czasowników na str. 65 

w podręczniku. 

 Proszę wykonać zad. 5, 6, str. 67 (podręcznik).  Zwróćmy uwagę, by odpowiednio 

czasowniki odmieniać do osoby w każdym zdaniu. Podczas rozwiązywania zadania korzystaj z 

tabeli  z odmianą przykładowych czasowników na str. 65. 

 


