
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 wykonanie zadań na ocenę. W tym tygodniu proszę nie 

przysyłać żadnych prac, lecz przygotowywać się do sprawdzianu online 

(obecność obowiązkowa). 

Materiał do realizacji w dn. 18.05 (pon.) – 22.05.2020 r. (piąt.): 

Stunde Nr: 57 

Thema: Powtórzenie wiadomości  - 2 rozdział podręcznika.  

- Zagadnienia do powtórzenia przed sprawdzianem: 

1. Słownictwo podr. str. 82 – 83; 

2. Gramatyka podr. str. 80; 

3. Kartkówki od 2a do 2d. 

- Polecenie: Proszę uporządkować swoją wiedzę, analizując podane strony z 

podręcznika oraz uzupełnić ewentualne braki w zadawanych wcześniej 

ćwiczeniach i kartkówkach (do samodzielnego sprawdzania wg klucza). Wyniki 

swojej pracy dokumentowaliście w tabeli. Jeśli poważnie podeszliście do 

rozwiązywania kartkówek, to już wiecie, jaką ocenę wypracowaliście sobie. 

Ocena ta z pewnością znajdzie potwierdzenie na sprawdzianie. :-) 

(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    

 

Stunde Nr: 58 

Thema: Sprawdzian wiadomości w zakresie 2 rozdziału podręcznika.  

Uczniowie klas I rozwiązują test online na Testportal w uzgodnionych wspólnie 

terminach.  

 



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 testowa Testportal. 

.   

 

Informacje dla uczniów klas: 

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

Materiał do realizacji w dn. 18.05 (pon.) – 22.05.2020 r. (piąt.): 

Stunde Nr: 86, 87, 88 

Thema: Internationale Kontakte knüpfen – czytanie ze zrozumieniem. 

Rzeczowniki odczasownikowe, zdania pytające zależne – ćwiczenia 

gramatyczne. (3 godziny) 

Zadania do wykonania: 

- LB: ćw. 4 str. 44 - Przeczytać części tekstu i ułożyć je w odpowiedniej 

kolejności, nowe wyrazy z tłumaczeniem zapisać do zeszytu. Przeczytać ze str. 

49 wiadomości, dotyczące zagadnień gramatycznych z tematu lekcji i zrobić 

notatkę do zeszytu. 

- AB: zrobić ćwiczenia gramatyczne z „Kontakte international” nr 3, 4, 14, 15, 

16.  

- Praca na ocenę obowiązkowa dla uczniów { z klas: 2a (9 osób), 2d (6 osób), 2b 

(1osoba) i 2c (4 osoby)}, którzy mają tylko dwie oceny cząstkowe w drugim 

semestrze:  

Proszę o samodzielne napisanie i przysłanie mi w terminie do 22 maja 

wypowiedzi na temat: „Warum wollen Jugendliche internationale Kontakte 

knüpfen?” (słownictwo na bazie ćw. 5 str. 45 podr.). Tekst powinien zajmować 

jedną stronę zeszytu A5, trzeba zrobić zdjęcie i przesłać w załączniku. Uwaga: 

teksty kopiowane z Internetu lub identyczne „z pracą kolegi” będą traktowane 

jak „ściąganie”.  



- Jeśli ktoś z was chciałby poprawić ocenę z kartkówki „przyimki zmienne” lub 

sprawdzian z rozdz. 2, proszony jest o kontakt mailowy do 22 maja. Zorganizuję 

wam możliwość poprawy na testportal. 

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 testowa Testportal. 

 

 

 


