
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. 15.06  – 25.06.2020 r.  

Stunde Nr.: 63 

Thema: Spielseite – ćwiczenia leksykalne w zakresie: rodzina, zwierzęta 

domowe. 

Wykonajcie zadania z książki ćwiczeń (AB): strona 62 (Komplett 1)/ strona 68 

(Komplett plus 1):  

- ćw. od 1 do 3a - wg poleceń.  

Stunde Nr.: 64 

Thema: Selbstkontrolle  - ćwiczenia leksykalno-gramatyczne. 

Wykonajcie zadania z książki ćwiczeń (AB): strony 63 -  64 (Komplett 1)/ 

strony 69 – 70  (Komplett plus 1):  

- ćw. od 1 do 8 -  wg poleceń. 

Stunde Nr.: 65, 66 

Thema: Im Ernst? – ćwiczenia w słuchaniu i czytaniu. 

Wykonajcie zadania z podręcznika: strony 86 – 87 

- ćw. od 1 do 4 – wg poleceń. 

Zadania, które będziecie wykonywać są utrwaleniem waszej wiedzy  

i doskonaleniem sprawności językowych. Po powrocie do szkoły w nowym roku 

szkolnym omówimy wszystkie ćwiczenia. Uzupełnijcie zeszyty przedmiotowe z 

klasy 1 i przynieście je na lekcje.  

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 

Życzę wam bezpiecznych i udanych wakacji! :-)  



Informacje dla uczniów klas: 

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

Materiał do realizacji w dn. 15.06  – 25.06.2020 r.  

Stunde Nr.: 95, 96 

Thema: Freundschaft ist wichtig – opis ilustracji.  

Wykonajcie ćwiczenia z podręcznika: 

- LB: ćw. 22 str. 54 – napiszcie kilka zdań w zeszytach wg polecenia. 

- LB: ćw. 23 str. 54 – opiszcie w zeszytach obrazek (kto? co robi? gdzie?); 

odpowiedzcie pisemnie na pytania do obrazka. 

Stunde Nr.: 97, 98 

Thema: Ćwiczenia leksykalne dotyczące tematów: przyjaźni i relacji z 

rówieśnikami. 

Wykonajcie zadania z książki ćwiczeń (Meine Freundin, mein Freund): 

- ćw. 30, 31, 33, 34, 36, 37 –wg poleceń. 

Stunde Nr.: 99, 100 

Thema:  „Virtuelle Freundschaften im Internet” - ćwiczenia w pisaniu. 

Wykonajcie zadania z książki ćwiczeń (Meine Freundin, mein Freund): 

- ćw. 38, 39 –wg poleceń. 

Zadania, które będziecie wykonywać są utrwaleniem waszej wiedzy  

i doskonaleniem sprawności językowych. Po powrocie do szkoły w nowym roku 

szkolnym omówimy wszystkie ćwiczenia. Uzupełnijcie zeszyty przedmiotowe z 

klasy 2 i przynieście je na lekcje.  

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  

Życzę wam bezpiecznych i udanych wakacji! :-) 

 


