
Język niemiecki – nauczyciel Joanna Śliz 

Informacje dla uczniów klas: 

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

Dziękuję wam za przesłane zadania na ocenę. W tym tygodniu proszę nie 

wysyłać mi prac, oprócz wyznaczonej niżej klasy. 

Uwaga: Planuję sprawdzian online z rozdziału 2 w terminie od 18 do 22 maja 

2020 r. Szczegóły i konkretne terminy ustalimy indywidualnie z każdą grupą. 

Proszę systematycznie powtarzać słownictwo i gramatykę z rozdziału 2  

oraz przeanalizować rozwiązywane przez was kartkówki od 2a do 2d. 

 

Materiał do realizacji w dn. 11.05 (pon.) – 15.05.2020 r. (piąt.): 

Stunde Nr: 55, 56  

Thema: „Fokus auf Grammatik, Lexik und Orthografie” – ćwiczenia 

gramatyczne, leksykalne i ortograficzne w zakresie 2 rozdziału  

podręcznika. (2 godziny) 

Przed pracą z podręcznikiem i książką ćwiczeń: Przeczytajcie wiadomości z 

gramatyki – podręcznik (LB) str. 80. Nauczcie się na pamięć słownictwa z 

podręcznika (LB) str. 82 -83. Ściągnijcie w tym celu na swoje smartfony 

aplikacje fiszkowe za pomocą kodu zamieszczonego na końcu książki ćwiczeń. 

Aplikacja ta ułatwia uczenie się słówek i wyrażeń do danego rozdziału. 

Powodzenia! 

Zadania do wykonania:   

- Zróbcie ćwiczenia z podręcznika (LB) od 1 do 6/str. 81, a następnie z książki 

ćwiczeń (AB) od 1 do 5/ str. 54 -55 dla grup 1a (gr. n1), 1b (gr. n2), 1cd (gr. 

n4) – „Komplett #1” / str. 58 – 59 dla grup 1e (gr. n5), 1fg (gr. n6) – „Komplett 

# 1plus”. Ćwiczenie 4 AB z tego zakresu (mail) należy zapisać w zeszycie. 

Uwaga: klasa 1a wysyła mi ćwiczenia AB: 3 i 4 str. 55 obowiązkowo do 15 

maja (zdjęcie tekstu w zeszycie). Jest to zadanie na ocenę.  

- Zagadnienia do powtórzenia przed sprawdzianem: 

1. Słownictwo podr. str. 82 – 83; 

2. Gramatyka podr. str.80; 

3. Kartkówki od 2a do 2d. 



 

Podaję rozwiązanie kartkówki 2d. Sprawdźcie się i wpiszcie swoje wyniki do 

tabelki. 

(Tu wpisz imię, nazwisko i klasę) 

Kartkówka Liczba max 

punktów 

Liczba 

zdobytych 

punktów 

Wynik 

procentowy 

Ocena 

1/ Lektion 2a 28    

2/ Lektion 2b 20    

3/ Lektion 2c 12    

4/Lektion 2d 12    

 

 

Rozwiązanie: Kartkówka 4/ Lektion 2d 

1. Dopisz określenia pokrewieństwa przeciwnej płci niż podane.  

         ___ / 4 

1. der Sohn – die Tochter 

2. der Onkel - die Tante 

3. der Großvater – die Groβmutter 

4. der Neffe - die Nichte 

 

2. Sformułuj zdania z użyciem dopełniacza.     

           ___ / 4 

1. Das Haus von Alexander liegt in der Annastraße. 

Alexanders Haus liegt in der Annastraße. 

2. Die Katze von Max ist schön. 

Max‘ Katze ist schön. 

3. Das Bett von Luisa steht in der Ecke. 

Luisas Bett steht in der Ecke. 

4. Die Mutter von Lukas ist verständnisvoll. 

Lukas‘ Mutter ist verständnisvoll. 

 

3. Uzupełnij zdania pasującymi zaimkami dzierżawczymi.   

           ___ / 4 

1. Sven und seine Schwester mögen Haustiere. 

2. Herr Marko, sind das Ihre Kinder? 

3. Ich und meine Eltern fahren gern Rad. 

4. Wir finden unseren Mathelehrer streng. 



 

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

ponadpodstawowych na TVP Sport lub platformie vod tvp/ eszkola z tvp. 

 

W razie potrzeby pytajcie za pomocą komunikatora Messenger 

lub mailem. Jestem do Waszej dyspozycji od poniedziałku do piątku 

 w godzinach od 10.00 do 15.00.  



Informacje dla uczniów klas: 

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

Dziękuję wam za przesłane zadania na ocenę (prowadzimy indywidualne 

rozmowy). Proszę przygotowywać się do sprawdzianu wg podanych wcześniej 

(7 tydz.) zagadnień, kartkówek i testów do samodzielnego rozwiązania i 

sprawdzenia (rozwiązania i sposób oceniania umieszczałam przy każdym 

sprawdzianie). Wyniki swojej pracy dokumentowaliście w tabeli. Jeśli poważnie 

podeszliście do tych zadań, to już wiecie, jaką ocenę wypracowaliście sobie na 

koniec roku. Ocena z pewnością znajdzie potwierdzenie na sprawdzianie. :-) 

Materiał do realizacji w dn. 11.05 (pon.) – 15.05.2020 r. (piąt.): 

Stunde Nr: 83 

Thema: Sprawdzian wiadomości w zakresie 1 rozdziału podręcznika.  

(1 godzina) 

W ustalonych, z każdą klasą, terminach uczniowie piszą sprawdzian online. 

Stunde Nr: 84, 85 

Thema: „Kontakte international” – różne sposoby komunikowania się, 

ćwiczenia w czytaniu. (2 godziny) 

Zadania do wykonania: 

- LB: 1a/41, 1b/42, 3a/42 – 43 (teksty przeczytać kilka razy; wypisać do zeszytu 

nowe wyrazy/ wyrażenia i zwroty i wyszukać ich znaczenie w słowniku). 

Podaję rozwiązanie do ćw. 3a (sprawdźcie sobie po samodzielnym 

rozwiązaniu):  

D - b, A – a, B - d.  

Uwaga: Uczniowie, którzy „udają, że ich nie ma” (nawet nie przysłali mi swoich 

adresów mailowych) i mają oceny cząstkowe niedostateczne lub w ogóle nie 

mają ocen (!?), muszą liczyć się z oceną niedostateczną na koniec roku, 

adekwatnie do poziomu swojej aktywności w procesie nauczania – uczenia się. 

:- (   Pilnie proszę was o kontakt. 

Przypominam, że zadałam pracę dla zainteresowanych uczniów: 

Wykonajcie prezentacje (tekst po polsku) na temat Berlina lub Wiednia. 



Opracowane samodzielnie prezentacje wyślijcie do mnie pocztą mailową  

do 15 maja 2020 r. (zadanie na ocenę). Korzystajcie z zasobów Internetu (ze 

stron polskich, niemieckich – de. i austriackich – at.), wykażcie się swoją 

kreatywnością i wiedzą z informatyki.  

Warunki wykonania dobrej prezentacji: 

Techniczne – standardowa prezentacja (zmiany slajdów na kliknięcie); ma 

zawierać 10 – 12 slajdów; na jednym slajdzie ma być jedno zdjęcie + tekst, 

umieszczone wg zasady 1-7-7 (jedna myśl, 7 linii na slajdzie maks., 7 słów  

w linii maks.); zastosować jednolity krój pisma; nie stosować animacji tekstu 

(mieniące się litery rozpraszają odbiorcę). 

Dotyczące treści –  uwzględnić: 1. Historię powstania miasta; mogą być 

przytoczone jakieś ważne wydarzenia historyczne; 2. Położenie, liczba ludności; 

3. Najważniejsze muzea, zabytki, miejsca warte zwiedzenia (wybrać 

poszczególne i przedstawić każde na osobnym slajdzie); 4. Na ostatnim slajdzie 

(tu będzie sam tekst bez zdjęcia) przedstawcie od 7 do 10 charakterystycznych, 

kojarzących się z tym miastem, wyrazów w języku niemieckim z wyjaśnieniami 

po polsku, np.: Berlinale –  międzynarodowy festiwal filmowy, odbywający się 

....... itd. 

 

W razie potrzeby pytajcie za pomocą komunikatora Messenger 

lub mailem. Jestem do Waszej dyspozycji od poniedziałku do piątku 

 w godzinach od 10.00 do 15.00.  

 


