
W tym temacie: 

* utrwalisz wiadomości odnośnie Frankfurtu nad Menem  

* nauczysz się powiedzieć, jak kupić bilet na dworcu kolejowym 
 

Lektion 

Thema: Frankfurt/ Main: nicht nur ein Flughafen! 

* otwórz proszę podręcznik na str. 93 i zapoznaj się z treścią zad. 1 – odpowiedzi zapisujesz w formie A – 1 

itd.  Nagrania wysłuchasz wchodząc na stronę: docwiczenia.pl, wpisując kod: D855P1 

 

1. Podręcznik str. 93, zad. 1 (odpowiedzi do samokontroli znajdziesz na końcu notatki) 

A.  

B.  

C.  

D.  

 

 

2. Podręcznik str. 93, zad. 1 (wysłuchaj nagrania nr 34, odpowiedzi do samokontroli znajdziesz na końcu 

notatki) 

Dialog 1 –  

Dialog 2 –  

 

 

3. Słownictwo:  

a) Eine Fahrkarte nach (podaję nazwę miasta) bitte. 

Poproszę bilet do… 

np. Eine Fahrkarte nach Berlin bitte. 

b) Einfach – w jedną stronę (bilet w jedną stronę) 

c) Hin und zurück – tam i z powrotem (bilet w obie strony) 

d) mit Schülertarif – ze żniżką uczniowską 

np. Eine Fahrkarte nach Berlin mit Schülertarif bitte 

e) Wann fliegt das Flugzeug ab? – Kiedy odlatuje samolot? 

Wann fliegt das Flugzeug nach Warschau ab? – Kiedy odlatuje samolot do warszawy? 

f) der Fahrgast – podróżny  

g) die Fahrgäste – pdróżni 

h) der Passagier – pasażer  

i) der ICE – pociąg ekspresowy 

j) die Abfahrt – odjazd 

k) der Abflug – odlot  

  

4. Podręcznik str. 93 zad. 3 (zapisujesz całe zdania, a odpowiedzi do samokontroli znajdziesz na końcu 

notatki) 

 

 

 

 

 



ODPOWIEDZI: 

Podr. str. 93 – zad. 1 

A. – 2 

B. – 3 

C. – 4 

D. – 1 

 

Podr. str. 93 – zad. 2 

Dialog 1 – Bahnhof (dworzec) 

Dialog 2 – Flughafen (lotnisko) 

 

 

Podr. str. 93 – zad. 3 

Der Passagier im Dialog 1 ist ein Schüler. Er reist mit dem Zug. Er möchte nach Berlin fahren.  

Der Passagier im Dialog 2 reist mi dem Flugzeug. Er möchte um 10.35 Uhr nach Warschau fliegen. 

 


