
Język niemiecki – klasa 8 – zestaw zadań na okres 31 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 31 marca 2020 r., to proszę przesłać rozwiązania zadań z tej 

lekcji najpóźniej do godz. 20.00 dnia następnego (tj. 1 kwietnia 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. 

 

31 marca 2020 

Temat: Opisywanie mieszkania. 

 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. 6c, str. 48 (podręcznik): 

Proszę zapisać do zeszytu słownictwo: 

stehen – stać 

liegen – leżeć 

hängen – wisieć 

auf – na 

in – w 

 Proszę zapoznać się z objaśnieniami GRAMMATIK III (Przyimki lokalne) oraz 

przypomnieć sobie formy rzeczownika z rodzajnikiem określonym i nieokreślonym w mianowniku, 

celowniku i bierniku (tabele - GRAMMATIK I) na str. 54 w podręczniku. 

 Następnie, korzystając z wyrażeń podanych w tabeli w zad. 6c,  proszę ułożyć następujące 

zdania w j. niemieckim i zapisać do zeszytu: 

1. Łóżko stoi w sypialni. 

2. Dywan leży w salonie. 

3. Lampa wisi w gabinecie. 

4. Lodówka stoi w kuchni. 
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5. Krzesła stoją na balkonie. 

6. Pralka stoi w łazience. 

Zapisz do zeszytu: 

Przyimki lokalne: 

an – przy 

auf – na 

in – w 

neben – obok, przy 

vor – przed 

hinter – za, poza 

über  - nad, ponad 

unter – pod, poniżej 

zwischen - między 

Przyimki występujące z czasownikami wyrażającymi stan lub spoczynek wymagają użycia 

celownika. 

 Proszę zapoznać się z tłumaczeniami  przykładowych zdań -  Określanie położenia 

przedmiotów w mieszkaniu w kolumnie 2-3. w słowniczku na str. 53. 

 Na podstawie wyrażeń podanych w tabeli w zad. 8, str. 49, proszę ułożyć następujące zdania 

w j. niemieckim i zapisać do zeszytu: 

1. Moje plakaty wiszą na ścianie. 

2. Moje łóżko stoi obok szafy. 

3. Moja szafa stoi za drzwiami. 

4. Moje książki leżą na biurku. 

5. Moje krzesło stoi przed biurkiem. 

6. Mój fotel stoi między szafa i komodą. 

  

 

3 kwietnia 2020 

Temat: Czasownik modalny sollen. 

 Proszę zapoznać się z objaśnieniami GRAMMATIK IV (czasownik modalny sollen) na str. 

54 w podręczniku. Proszę przepisać do zeszytu tabelę z odmianą czasownika sollen oraz 

objaśnienia (zdania pod tabelą mówiące o tym, co wyraża czasownik sollen oraz gdzie występuje w 

zdaniu). 

Następnie proszę zapisać w zeszycie: 

sollen – mieć obowiązek, mieć powinność; powinieneś 



Przykład: 

Theo soll sein Zimmer aufräumen. - Theo powinien posprzątać swój pokój. 

Er soll die Bücher  ins Regal stellen. - On powinien postawić książki na półce/regale. 

Następnie proszę rozwiązać zad. 10a, str. 50 (podręcznik). Proszę zapoznać się z tłumaczeniami  

zwrotów i zdań -  Wydawanie poleceń w kolumnie 3. w słowniczku na str. 53, a następnie zapisać 

słownictwo do zeszytu. 

stellen – stawiać 

legen – kłaść 

hängen – wieszać 

aufräumen – sprzątać 

das Hemd – koszula 

die Klamotten – ciuchy 

die Schuhe – buty 

die Schublade – szuflada 

der Rucksack – plecak 

Mach das Bett! - Pościel łóżko! 

saugen – odkurzać 

später – później 

anrufen – dzwonić 

Następnie proszę przeanalizować przykład w podręczniku i wykonać zadanie 10a zgodnie z 

poleceniem. 

  


