Język niemiecki – klasa 8 – zestaw zadań na okres 5-8 maja 2020.

Drodzy Uczniowie,
Bardzo proszę o przesłanie rozwiązań zadań oraz notatek z j. niemieckiego na mój adres
e-mail: sylwiam_88@op.pl.
W razie pytań służę pomocą. W przypadku jakichkolwiek trudności proszę się ze mną
kontaktować mailowo czy też przez Messenger.

5 maja 2020
Temat: Czas przeszły Perfekt (czasowniki nieregularne, regularne z końcówką -ieren i
nierozdzielnie złożone z haben).
Proszę zapoznać się z objaśnieniami GRAMMATIK IV (Czas przeszły Perfekt) na str. 7071 w podręczniku.
Podaję link do przykładowego filmiku z objaśnieniami czasu przeszłego Perfekt:
https://www.youtube.com/watch?v=G279nhCQLkI
Proszę obejrzeć filmik z objaśnieniami czasu przeszłego Perfekt, a następnie wykonać
zadania z podręcznika:
–

zad. 5, str. 72

Przykład 1: gewonnen
Przepisz przykład 1 do zeszytu i pozostałe przykłady 2-5 wykonaj samodzielnie. Formy czasu
przeszłego Perfekt znajdują się na str. 108 w podręczniku.
–

zad. 6, str. 72:

Sprawdź w słowniku formy Partizip Perfekt czasowników w poszczególnych zdaniach i przekształć
zdania w czasie Perfekt według podanych przykładów.
Link do przykładowego słownika: https://www.depl.pl/
Przykład 1: stattfinden: hat stattgefunden - odbywać się, mieć miejsce
Das Konzert hat am 9. Mai stattgefunden.
Przykład 2: teilnehmen: hat teilgenommen - uczestniczyć, brać udział
Wer hat am Sportfest in der Schule teilgenommen?
Przykład 3: fernsehen: …
Przykład 4: mitnehmen : …
Przykład 5: anbieten: ...
Przepisz przykłady 1-2 do zeszytu i pozostałe przykłady 3-5 wykonaj samodzielnie.
–

zad. 7, str. 73:

Sprawdź w słowniku formy Partizip Perfekt czasowników z ramki i uzupełnij zdania w czasie
Perfekt według przykładu:
Przykład 1: fotografieren: hat fotografiert - fotografować, robić zdjęcia
Odpowiedź: 1. fotografiert
Przepisz przykład 1 do zeszytu i pozostałe przykłady 2-3 wykonaj samodzielnie.

8 maja 2020
Temat: Czas przeszły Perfekt - ćwiczenia gramatyczne.
Każdemu z Was na skrzynkę e-mail wyślę zestaw zadań. Proszę rozwiązać wyznaczone
zadania i odesłać je na mój adres e-mail.

