
Język niemiecki – klasa 7 – zestaw zadań na okres 25-29 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. 

 

25 maja 2020 

Temat:  Artykuły spożywcze. Posiłki i potrawy. 

 Bardzo proszę o wykonanie zad. 1a na str. 86 w podręczniku (proszę wykorzystać płytę CD 

z nagraniami do podręcznika) oraz o przygotowanie notatki do zeszytu na podstawie zad. 1a, str. 86 

w podręczniku. Proszę zapisać nazwy posiłków z ramki w zad. 1a w j. niemieckim oraz  

tłumaczenia na j. polski . Wykorzystajcie słowniczek na str. 93  w naszym podręczniku lub inny 

słownik. 

 Bardzo proszę zapoznać się z przykładowymi zwrotami w ramce Tipp für dich! w zad. 2a, 

str. 87, zapisać te zwroty oraz odmianę czasownika essen (jeść) w zeszycie wraz z tłumaczeniami. 

 Bardzo proszę zapoznać się z nazwami potraw i artykułów spożywczych w zad. 2a, str. 87 

oraz zapisać je w zeszycie wraz z tłumaczeniami. Wykorzystajcie słowniczek na str. 93  w naszym 

podręczniku lub inny słownik. 

 Proszę wykonać zad. 2c na str. 87 w podręczniku (proszę wykorzystać płytę CD z 

nagraniami do podręcznika). 

 Zapoznaj się z objaśnieniami GRAMMATIK I (Opuszczanie rodzajników) na str. 94 w 

podręczniku i przeanalizuj podane informacje.  

 Zapoznaj się z przykładowymi pytaniami  i odpowiedziami w zad. 3, str. 87. Zapisz 

przykładowe dialogi do zeszytu wraz z tłumaczeniem: 

1) – Was isst du zum Frühstück? - Co jesz na śniadanie? 

   * Ich esse zwei Eier und ein Brötchen mit Butter zum Frühstück. - Jem dwa jajka i bułkę z masłem 

na śniadanie. 

      - Und was trinkst du zum Frühstück? - A co pijesz na śniadanie? 

     * Ich trinke ein Glas Orangensaft zum Frühstück. - Piję szklankę soku pomarańczowego na 

śniadanie. 

 Następnie zapisz w zeszycie pytanie i odpowiedź o  Twoje śniadanie, według podanego 

wzoru 1). 

 

mailto:sylwiam_88@op.pl


27 maja 2020 

Temat: Moje ulubione jedzenie – opisywanie swoich upodobań kulinarnych. 

 Bardzo proszę o wykonanie zad. 4 na str. 88 w podręczniku (proszę wykorzystać płytę CD z 

nagraniami do podręcznika) oraz o przygotowanie notatki do zeszytu na podstawie zad. 4, str. 88 w 

podręczniku. Proszę zapisać nazwy produktów spożywczych w zad. 4 w j. niemieckim oraz  

tłumaczenia na j. polski . Wykorzystajcie słowniczek na str. 93  w naszym podręczniku lub inny 

słownik. 

 Zapoznaj się z objaśnieniami GRAMMATIK II (Odmiana czasownika mögen: lubić) na str. 

94 w podręczniku i przeanalizuj podane informacje. Proszę przepisać z tabelki odmianę czasownika  

mögen do zeszytu. 

 Zapoznaj się z przykładowymi pytaniami  i odpowiedziami w zad. 5, str. 88. Zapisz 

przykładowe dialogi do zeszytu wraz z tłumaczeniem: 

1) – Magst du Fisch? - Lubisz ryby? 

   * Ja, ich mag Fisch. - Tak, lubię ryby. 

      > Nein, ich mag keinen Fisch. - Nie, nie lubię ryb. 

2)     - Isst du gern Fleisch? - Czy lubisz jeść mięso? 

     * Ja, ich esse gern Fleisch . - Tak, lubię jeść mięso. 

       > Nein, ich esse kein Fleisch . - Nie, nie jem mięsa. 

 Następnie wykorzystaj słownictwo w zad. 4, str. 88 i ułóż jeszcze w zeszycie dwa dialogi  

według podanego wzoru 1) oraz według wzoru 2), pytając o dowolne artykuły spożywcze.   

 Bardzo proszę zapoznać się z nazwami potraw w zad. 7, str. 89 oraz zapisać je w zeszycie 

wraz z tłumaczeniami. Wykorzystajcie słowniczek na str. 93  w naszym podręczniku lub inny 

słownik. 

 Zapoznaj się z przykładowymi pytaniami  i odpowiedziami w zad. 8, str. 89. Zapisz 

przykładowy dialog do zeszytu wraz z tłumaczeniem: 

1) – Was ist dein  Lieblingsessen? - Co jesz najchętniej? Jakie jest Twoje ulubione jedzenie? 

     * Mein  Lieblingsessen ist Tomatensuppe mit Reis. - Moje ulubione jedzenie to zupa pomidorowa 

z ryżem.. 

 Następnie zapisz w zeszycie pytanie o Twoje ulubione jedzenie i odpowiedź według 

podanego wzoru 1). 

 


