
Język niemiecki – klasa 8 – zestaw zadań na okres 12-15 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. 

 

12 maja 2020 

Temat: Urodziny – zapraszanie na przyjęcie  urodzinowe, odpowiedź na zaproszenie. 

 Bardzo proszę o wykonanie następujących zadań z podręcznika: 

 - zad. 9a, str. 66: proszę zapisać do zeszytu słownictwo z tekstu w zad. 9a: 

treffen – spotykać 

die Geburtstagstorte – tort urodzinowy 

danach - potem, następnie 

die Geburtstagsparty – przyjęcie urodzinowe 

einladen - zapraszać  

 Następnie proszę wykonać zad. 9a zgodnie z poleceniem i zapisać odpowiedź do zeszytu. 

Proszę zapoznać się z informacjami w ramce Tipp für dich! w zad. 9a. 

 Proszę zapisać do zeszytu zwroty z ramki  Tipp für dich! w zad. 9b wraz z tłumaczeniem: 

Zapraszanie na przyjęcie  urodzinowe: 

Ich lade dich ein. - Zapraszam Ciebie. 

Ich möchte dich einladen. - Chciałbym/abym Cię zaprosić. 

Am 5. Februar gebe ich eine  Geburtstagsparty. Komm bitte! - 5 lutego organizuję przyjęcie 

urodzinowe. Przyjdź, proszę. 

Przyjmowanie zaproszenia: 

Vielen dank  für die Einladung! Ich komme bestimmt. - Dziękuję bardzo za zaproszenie. Na pewno 

przyjdę. 

Odrzucanie zaproszenia: 

Vielen dank  für die Einladung, aber ich kann leider nicht kommen. -  Dziękuję bardzo za 

zaproszenie, ale niestety nie mogę przyjść. 

Es tut mir leid, aber ich kann da nicht. - Przykro mi, ale nie mogę wtedy. 

 Następnie proszę wykonać zad. 9b, str. 66 zgodnie z poleceniem (proszę zapisać odpowiedzi 

do zeszytu). 

 

mailto:sylwiam_88@op.pl


15 maja 2020 

Temat: Zaimek osobowy w bierniku i celowniku. 

 Bardzo proszę o wykonanie następujących zadań z podręcznika: 

–  zad. 10a, str. 67  (proszę zapisać odpowiedzi do zeszytu) 

– proszę zapisać do zeszytu zwroty z ramki  Tipp für dich! w zad. 10a wraz z tłumaczeniem 

– Zapoznaj się z objaśnieniami GRAMMATIK V (Zaimek osobowy w bierniku i celowniku) na 

str. 71 w podręczniku i przeanalizuj podane informacje. Proszę przepisać z podręcznika do 

zeszytu formy zaimków osobowych z tabeli. 

– Podaję link do przykładowego filmiku z objaśnieniami zaimków osobowych w bierniku i 

celowniku: 

https://www.youtube.com/watch?v=C4GBXzIa6r8 

Proszę obejrzeć filmik  z objaśnieniami zaimków osobowych w bierniku i celowniku, a następnie 

wykonać zadanie z podręcznika: 

– zad. 8, str. 73 

Przykład 1:  lade sie nicht ein. 

Przykład 2: rufe sie an. 

Przepisz przykład 1-2 do zeszytu i pozostałe przykłady 3-9 wykonaj samodzielnie. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=C4GBXzIa6r8

