
24.03.2020 

* tym kolorem zapisuję mój komentarz – nie zapisujesz tego w zeszycie 

* bardzo proszę o przepisanie poniższej notatki do zeszytu – DZIĘKUJĘ (być może rozpoczęliśmy 

temat, ale nie pamiętam, czy zapisaliśmy notatkę – proszę o sprawdzenie i uzupełnienie) 

  

Lektion 

Thema: Vor der Imbissbude 

* otwórz podręcznik na str. 91 i przeczytaj tekst z zad. 1 

* pod tekstem znajdują się 4 zdania. Zdecyduj ustnie, czy są to zdania prawdziwe czy fałszywe – 

odpowiedzi do zadania znajdziesz na końcu tej notatki 

 

1. Słownictwo podr. str 91 

die Imbissbude – budka z jedzeniem 

die Bratwurst – pieczona kiełbasa 

das Lieblingsessen – ulubione jedzenie 

dazu – do tego 

sich befinden – znajdować się  

der ideale Snack – idealna/ odpowiednia przekąska 

zum Beispiel – na przykład 

 

2. Przykładowe czasowniki zwrotne: 

sich beeilen – spieszyć się 

sich befinden – zładować się 

sich freuen – cieszyć się 

sich fühlen – czuć się 

sich interessieren – interesować się 

sich kämmen – czesać się 

sich treffen – spotykać się (jest zarówno czasownikiem zwrotnym jak i nieregularnym) 

sich waschen – myć się  (jest zarówno czasownikiem zwrotnym jak i nieregularnym) 

 

3. Odmiana czasowników zwrotnych: 

* czasowniki zwrotne to te czasowniki, które występują z zaimkiem zwrotnym „sich” (się).                       

W języku polskim zaimek zwrotny ma jedną formę niezależnie od osoby. W języku niemieckim 

”sich” ma, w zależności od osoby, różne formy. Odmiana ta w języku niemieckim wygląda 

następująco: 

 

             sich freuen        sich waschen (PAMIĘTAJ, ten czasownik jest dodatkowo   

                                                                                                       czasownikiem nieregularnym – jego forma    

                                                                                              zmienia się w 2. i 3. os. l. poj.) 

 

1. ich freue mich   ich wasche mich  

2. du freust dich   du wäschst dich   

3. er/ sie/ es freut sich   er/ sie/ es wäscht sich  

 

 

1. wir freuen uns   wir waschen uns 

2. ihr freut euch   ihr wascht euch 

3. sie/ Sie freuen sich  sie/ Sie freuen sich   



 

* nie zawsze czasownik zwrotny w języku polskim jest czasownikiem zwrotnym                                    

w języku niemieckim i odwrotnie, np.: 

 uczyć się – lernen 

 śmiać się – lachen 

 kończyć się – enden 

 

 

ZADANIE DOMOWE: zeszyt ćwiczeń str. 62 – cała  

 

* 26.03 – otrzymasz rozwiązania do tych zadań, byś mógł/a sam/a siebie sprawdzić, czy dobrze 

wykonałeś/aś pracę 

* zadania 1 i 2 nie należą do łatwych, dlatego nie zniechęcaj się 

* z zadaniami 3 i 4 na pewno dasz sobie radę 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Odpowiedzi do zad. 1 str. 91 PODRĘCZNIK 

Zad. 1  

1. Fałsz – zamiast Bratkartoffeln ma być Bratwurst 

             Tina isst gern Bratwurst mit Ketchup. 

2. Fałsz – zamiast ungesund ma być gesund 

             Elke isst gesund. 

3. Prawda 

4. Fałsz – zamiast vormittags ma być nachmittags 

Julia und ihre Freundin treffen sich nachmittags vor einer Imbissbude. 

 

 


