
Język niemiecki – nauczyciel Joanna Śliz 

Informacje dla uczniów klas: 

1a (gr. n1), 1b (gr. n2), 1cd (gr. n4), 1e (gr. n5), 1fg (gr. n6) 

Materiał do realizacji w dn. 25.05 (pon.) – 29.05.2020 r. (piąt.) 

Dziękuję wam za terminowe przesyłanie zadań oraz punktualne przystępowanie 

do sprawdzianów online. Propozycje ocen na koniec roku omawiamy 

indywidualnie. 

Stunde Nr.: 59 

Thema: Unsere Schule  - Filmseiten. Ćwiczenia w słuchaniu i pisaniu. 

Wykonajcie zadania z książki ćwiczeń (AB) strona 56 (Komplett 1)/ strona 62 

(Komplett plus 1):  

- ćw.1 - odpowiedzcie na pytania pisemnie (w zeszytach); 

- ćw. 2, 3  – przeczytajcie treść ćwiczeń; a następnie w trakcie oglądania filmu, 

uzupełnijcie ćw. zgodnie z poleceniem; 

- ćw. 4  – napiszcie tekst w zeszycie wg polecenia. 

Do ćwiczeń należy wykorzystać film, zamieszczony na dołączonej do 

podręcznika płytce DVD lub na stronie internetowej www.chmura.klett.pl. 

Uwaga: Wykonane ćwiczenia z tej lekcji (1 - 4) przesyłają tylko wyznaczeni 

przeze mnie uczniowie w terminie do 29.05.2020 r.  Proszę zrobić zdjęcia strony 

ćwiczeniówki oraz stron w zeszycie i przysłać w załączniku. 

Stunde Nr.: 60 

Thema: „Patchworkfamilien in Deutschland” – ćwiczenia w czytaniu ze 

zrozumieniem. 

Wykonajcie zadania z książki ćwiczeń (AB) strona 58 (Komplett 1)/ strona 64 

(Komplett plus 1):  

- przeczytajcie 2-3 razy tekst pt. „Patchworkfamilien in Deutschland”; 

postarajcie się zrozumieć treść bez słownika; następnie podkreślcie w tekście 

nowe wyrazy; zapiszcie je do zeszytu z tłumaczeniem; przeczytajcie tekst 

http://www.chmura.klett.pl/


jeszcze raz, starając się jak najlepiej go zrozumieć po wyjaśnieniu nowego 

słownictwa; 

- przeczytajcie ćw. 1 spod tekstu. 

Polecam Wam do oglądania lekcje języka niemieckiego dla klas 1 dla szkół 

ponadpodstawowych na TVP lub platformie vod tvp/ eszkola z tvp. Jestem do 

Waszej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 15.00.  

Nauczyciel pracuje z uczniami za pomocą:  Messenger, telefon, poczta 

elektroniczna, platforma testportal.pl 

 

 

 

Informacje dla uczniów klas: 

2 ad (gr. n II), 2 bc (gr. n III) 

Materiał do realizacji w dn. 25.05 (pon.) – 29.05.2020 r. (piąt.): 

Dziękuję wam za terminowe przesyłanie zadań oraz punktualne przystępowanie 

do sprawdzianów online. Propozycje ocen na koniec roku omawiamy 

indywidualnie. 

Stunde Nr.: 89, 90, 91 

Thema: „Meine Freundin, mein Freund” – ćwiczenia w czytaniu. Ćwiczenia 

leksykalne – słownictwo, dotyczące przyjaciół i przyjaźni. (3 godziny) 

Zadania do wykonania: 

- LB: ćw. 14a str. 50 – 51 - Przeczytać teksty i uwagi „Merk dir” spod tekstów; 

podkreślić nowe wyrazy i wpisać je do zeszytu z tłumaczeniem; przeczytać 

teksty jeszcze raz po wyjaśnieniu słownictwa;  

- LB: ćw. 14b str. 51- uzupełnić wg polecenia. 

- AB: ćw. 21, 23, 24. 



Polecam Wam do oglądania lekcje języka niemieckiego dla klas II dla szkół 

ponadpodstawowych na TVP lub platformie vod tvp/ eszkola z tvp. Jestem do 

Waszej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 15.00.   

Nauczyciel pracuje z uczniami za pomocą:  Messenger, telefon, poczta 

elektroniczna, platforma testportal.pl 

 


