
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. 1.06 (pon.) – 5.06.2020 r. (piąt.) 

Proszę wszystkich uczniów o systematyczne i staranne prowadzenie zeszytów 

 - będą sprawdzane za okres pracy zdalnej. Uzupełnijcie ewentualne braki  

w zeszytach: daty, tematy, notatki, zadane ćwiczenia. Uczniowie, którzy 

poprawiają oceny, przesyłają prace lub rozwiązują test online (wg 

indywidualnych ustaleń). 

Stunde Nr.: 61 

Thema: Schritt für Schritt zum Abitur – Sprachmittel. Ćwiczenia 

leksykalne, dotyczące tematyki: szkoła, dom. 

Wykonajcie zadania z książki ćwiczeń (AB): strona 59 (Komplett 1)/ strona 65 

(Komplett plus 1):  

- ćw.1 – przeczytajcie tekst i uzupełnijcie luki pasującymi wyrazami, 

korzystajcie ze słowników; 

- ćw. 2, 3  – zgodnie z poleceniami. 

Stunde Nr.: 62 

Thema: Schritt für Schritt zum Abitur – Sprechen. Ćwiczenia 

przygotowujące do mówienia na temat szkoły i czasu wolnego. 

Wykonajcie zadania z książki ćwiczeń (AB): strona 60 (Komplett 1)/ strona 66 

(Komplett plus 1):  

- ćw. 4a – zbierzcie słownictwo do zeszytu; 

- ćw. 4b – napiszcie w zeszytach dialog wg scenariusza; 

- ćw. 5a i 5b – dopasujcie wyrażenia; po obejrzeniu zdjęcia wybierzcie właściwe 

wyrazy (wykonajcie w ćwiczeniówce); 

- 5c – odpowiedzcie na pytania w zeszycie. 



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. 1.06 (pon.) – 5.06.2020 r. (piąt.) 

Proszę wszystkich uczniów o systematyczne i staranne prowadzenie zeszytów 

 - będą sprawdzane za okres pracy zdalnej. Uzupełnijcie ewentualne braki  

w zeszytach: daty, tematy, notatki, zadane ćwiczenia. Uczniowie, którzy 

poprawiają oceny, przesyłają prace lub rozwiązują test online (wg 

indywidualnych ustaleń). 

Stunde Nr.: 92 

Thema: „Ein idealer Partner” – ćwiczenia w słuchaniu i pisaniu.  

Wykonajcie zadania z podręcznika: 

- LB: ćw. 15 str. 51– posłuchajcie nagrania i przyporządkujcie wypowiedzi 

osobom (rozwiązanie: A – 5, 8; M – 2; M.E. – 4; S- 1, 6; n. – 3, 7). 

- LB: ćw. 16 str. 52 – napiszcie w zeszytach wypowiedź wg polecenia, 

wykorzystajcie podane słownictwo. 

Stunde Nr.: 93, 94 

Thema: „Die Rolle der Freundschaft” – ćwiczenia w słuchaniu, 

przygotowanie do mówienia. 

Wykonajcie zadania z podręcznika: 

- LB: ćw. 17 i 18 str. 52 – przetłumaczcie i zapiszcie w zeszytach słownictwo na 

temat przyjaźni; 

- LB: ćw. 19a str. 52 – słuchanie wg polecenia (rozwiązanie: d, a, c, b); 



- LB: ćw. 21str. 53– napiszcie w zeszytach dialog wg scenariusza. 

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 

 

 


