
Język niemiecki – klasa 8 – zestaw zadań na okres 26-29 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. 

 

26 maja 2020 

Temat: Sprawdzian wiadomości. 

 We wtorek ok. godz. 13:00 wyślę każdemu z Was na skrzynkę e-mail sprawdzian. Proszę 

przesłać rozwiązania zadań na mój adres e-mail do godziny 15:00. 

 

29 maja 2020 

Temat:  Środki transportu. Nakazy i zakazy. 

 Bardzo proszę zapoznać się z nazwami środków transportu w zad. 2, str. 77 w podręczniku 

oraz zapisać je w zeszycie wraz z tłumaczeniami. Wykorzystajcie słowniczek na str. 85  w naszym 

podręczniku lub inny słownik. 

 Zapoznaj się z objaśnieniami GRAMMATIK I (Przyimki mit i zu) na str. 86 w podręczniku i 

przeanalizuj podane informacje.  

 Zapoznaj się z przykładowymi pytaniami  i odpowiedziami w zad. 2, str. 77. Zapisz 

przykładowe dialogi do zeszytu wraz z tłumaczeniem: 

1) – Womit fahrt ihr zur Schule? - Czym jeździcie do szkoły? 

   * Zur Schule fahren wir mit dem Mofa. - Do szkoły jeździmy motorowerem. 

2) - Womit fährst du nach Schweden? - Czym jeździsz do Szwecji? 

      * Nach Schweden fahre ich mit der Fähre. - Do Szwecji płynę promem. 

 Następnie wykorzystaj słownictwo w zad. 2, str. 77 oraz zwroty z tabeli i ułóż jeszcze w 

zeszycie dwa dialogi  według podanego wzoru 1) oraz według wzoru 2), pytając o środki 

transportu, z jakich się korzysta. Zwróć uwagę na oznaczenia rodzajników kolorami w podręczniku. 

 Zapoznaj się z objaśnieniami GRAMMATIK II (Czasownik modalny: dürfen) na str. 86 w 

podręczniku i przeanalizuj podane informacje. Proszę przepisać z podręcznika do zeszytu odmianę 

czasownika modalnego: dürfen (móc, mieć pozwolenie) oraz zapoznać się z przykładowymi 

zdaniami z tym czasownikiem w słowniczku na str. 85 (Wyrażanie prośby o pozwolenie, Wyrażanie 

zakazu i uprawnienia). Następnie proszę wykonać zad. 4, str. 88 (podręcznik). 
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