
Język niemiecki – klasa 7 – zestaw zadań na okres 4-8 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. 

 

4 maja 2020 

Temat:  Wyrażanie opinii na temat przedmiotów szkolnych. 

 Proszę zapisać zwroty służące do wyrażania opinii, które pojawiły się w tabeli w zad. 8, str. 

75 w j. niemieckim oraz  tłumaczenia na j. polski: 

total interessant– zupełnie, całkowicie interesujący 

toll – wspaniały 

echt super – naprawdę super 

cool – super, świetny   

gut – dobry 

prima – wspaniały, świetny 

ganz okay – całkiem okay 

ganz gut – całkiem dobry 

blöd – głupi, idiotyczny 

doof - nudny, beznadziejny 

langweilig – nudny 

uninteressant - nieinteresujący, nieciekawy 

nicht gut  - niedobry 

schwierig – trudny, uciążliwy 

 Bardzo proszę zapoznać się z przykładowymi zwrotami w ramce Tipp für dich! w zad. 8, str. 

75, zapisać te zwroty w zeszycie wraz z tłumaczeniami. 

 Zapoznaj się z przykładowymi pytaniami  i odpowiedziami nad tabelą w zad. 8, str. 75. 

Zapisz przykładowe dialogi do zeszytu wraz z tłumaczeniem: 

1) – Wie findest du Mathe? - Co sądzisz o matematyce? 

   * Ich finde Mathe super! - Matematyka jest według mnie super! 

      Das ist mein Lieblingsfach. - To jest mój ulubiony przedmiot. 

     - Was magst du? - Co Ty lubisz? 

     * Ich mag Französisch . - Lubię język francuski. 
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       Englisch ist auch okay. - Język angielski jest też okay. 

 Następnie wykorzystaj zwroty z tabeli w zad. 8, str. 75. i ułóż jeszcze w zeszycie dwa 

dialogi  według podanego wzoru 1), pytając o dowolne przedmioty szkolne i  wyrażając opinię na 

ich temat. 

 

 Zapoznaj się z przykładowymi pytaniami  i odpowiedziami w zad. 9, str. 75. Zapisz 

przykładowy dialog do zeszytu wraz z tłumaczeniem: 

2) – Was ist dein  Lieblingsfach? - Jaki jest Twój ulubiony przedmiot? 

     * Mein  Lieblingsfach ist Bio. - Mój ulubiony przedmiot to biologia. 

 Nastepnie zapisz w zeszycie pytanie o Twój ulubiony przedmiot i odpowiedź według 

podanego wzoru 2). 

 

 

6 maja 2020 

Temat: Nazywanie przyborów szkolnych. 

 Bardzo proszę o wykonanie zad. 10a  na str. 76 w podręczniku (proszę wykorzystać płytę 

CD z nagraniami do podręcznika) oraz o przygotowanie notatki do zeszytu na podstawie zadania 

10a, str. 76 w podręczniku. Proszę zapisać nazwy przyborów szkolnych w j. niemieckim  oraz 

tłumaczenia na j. polski . Wykorzystajcie słowniczek na str. 79  w naszym podręczniku lub inny 

słownik. 

 Zapoznaj się z objaśnieniami GRAMMATIK V (Rodzaj rzeczowników) na str. 81 w 

podręczniku i przeanalizuj podane informacje. 

 

Następnie proszę wykonać zad. 6, str. 83 (podręcznik) i zapisać odpowiedzi w zeszycie. 

 

 


