Język niemiecki – klasa 7 – zestaw zadań na okres 15-19 czerwca 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.

15 czerwca 2020
Temat: Pytanie o opinię. Wyrażanie opinii na temat czyjegoś wyglądu.
Bardzo proszę o wykonanie zad. 7 na str. 101 w podręczniku (proszę wykorzystać płytę CD
z nagraniami do podręcznika). Proszę odpowiedzi na pytania 1-6 zapisać do zeszytu.
Wykorzystajcie słowniczek na str. 105 w naszym podręczniku lub inny słownik. Proszę zapoznać
się ze zwrotami w ramce Tipp für dich! w zad. 7, str. 101 i przepisać je do zeszytu.
Zapoznaj się z objaśnieniami GRAMMATIK III (Czasownik: gefallen) na str. 106 w
podręczniku i przeanalizuj podane informacje. Proszę zapoznać się z przykładowymi zdaniami z
tym czasownikiem w słowniczku na str. 105 (Pytanie o opinię na temat ubioru; Wyrażanie opinii na
temat ubioru).
Proszę zapoznać się z pytaniami w ramce Tipp für dich! w zad. 8a, str. 101 i przepisać je do
zeszytu, a także tłumaczenie przykładowych dialogów z zad. 8a.
1) - Gefällt dir das T-shirt? - Podoba Ci się koszulka?
* Ja, es gefällt mir sehr gut. Es ist sehr schön. - Tak, podoba mi się bardzo. Jest bardzo ładna.
2) - Und die Schuhe? Gefallen sie dir? - A buty? Podobają Ci się?
* Nein, die Schuhe gefallen mir nicht. Sie sind zu altmodisch. - Nie, (te) buty nie podobają mi się.
One są zbyt staroświeckie.
Następnie proszę zapisać do zeszytu przymiotniki z tabeli z zad. 8a w j. niemieckim oraz
tłumaczenia na j. polski. Wykorzystajcie słowniczek na str. 105 w naszym podręczniku lub inny
słownik.
Proszę ułożyć dialog według podanego przykładu 1) oraz dialog według przykładu 2). Proszę
wykorzystać przymiotniki z tabeli.

