
!!  NIE WSZYSCY ODDALI/ WYSŁALI  ZAD. DOMOWE Z ZESZYTU ĆW. – STR. 61 

 

W tym temacie: 

–  będziesz ćwiczył/a umiejętność słuchania oraz czytania ze zrozumieniem, 

– nauczysz się pytać o drogę oraz tłumaczyć, jak dotrzeć do wybranego miejsca.   

 

Lektion 

Thema: Wie komme ich zum Zoo? 

* otwórz podręcznik na str. 90 i zapoznaj się z treścią zad. 1 – posłuchaj i powtarzaj. Nagranie nr 31 

znajdziesz na stronie internetowej: docwiczenia.pl, wpisując kod: D855P1. Przepisz poniższą notatkę  

1. Opis drogi – słownictwo: 

a) geradeaus – prosto 

b) nach links – w lewo 

c) nach rechts – w prawo 

d) an der Kreuzung – na skrzyżowaniu 

e) an der ersten Kreuzung – na pierwszym skrzyżowaniu 

f) an der zweiten Kreuzung – na drugim skrzyżowaniu 

g) an + (rzeczownik w celowniku) vorbei – obok  an der Schule vorbei – obok szkoły 

h) bis zu + (rzeczownik w celowniku) – aż do   bis zu dem (= zum) Kino – aż do kina 

i) die Straße entlang – wzdłuż ulicy 

j) um die Ecke – za rogiem 

 

 

2. Podręcznik str. 90, zad. 2  (posłuchaj, a potem przeczytaj dwa dialogi. Wykonaj zadanie zapisując                  

w zeszycie odpowiedzi w formie: 1 - dialog A itd. Na końcu notatki znajdziesz odpowiedzi do 

samokontroli) 

1. dialog … 

2. dialog … 

3. dialog … 

4. dialog … 

5. dialog … 

 

3. Słownictwo – podr. str. 90, zad. 2 

a) Entschuldigung, wo ist hier + (rzeczownik w mianowniku np. der Park, die Schule, das Kino) 

Przepraszam, gdzie tutaj jest… ? 

np. Entschuldigung, wo ist hier die Post? 
 

b) Entschuldigung, wie komme ich zu + (rzeczownik w celowniku np. dem Park, der Schule, dem Kino) 

Przepraszam, jak dojdę… ? 

Entschuldigung, wie komme ich zu der (= zur) Post? 
 

c) Gehen Sie… - Proszę iść … (tak odpowiesz osobie dorosłej) 

d) Geh… - Idź… (tak odpowiesz rówieśnikowi) 

 

 

 



4. Przetłumacz na język niemiecki: (spróbuj samodzielnie przetłumaczyć zdania, po czym porównaj swoje 

odpowiedzi z odpowiedziami znajdującymi się na końcu notatki) 

a) Proszę iść prosto, a potem na drugim skrzyżowaniu w lewo. 

* und dann – a potem 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

b) Idź w prawo, a potem na pierwszym skrzyżowaniu prosto. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

c) Przepraszam, jak dojdę do biblioteki? 

* die Bibliothek 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Podręcznik str. 90, zad. 3 (w zeszycie zapisujesz brakujące słówka. Na końcu notatki znajdziesz 

odpowiedzi do samokontroli) 

1.  

2.  

 

6. Podręcznik str. 90, zad. 4 (zapisz w zeszycie 3 wyrażenia. Na końcu notatki znajdziesz odpowiedzi do 

samokontroli) 

1.  

2.  

3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ODPOWIEDZI: 

Podr. str. 90 – zad. 2 

1. dialog A 

2. dialog B 

3. dialog B 

4. dialog A 

5. dialog A 

 

TŁUMACZENIA: 

a) Gehen Sie geradeaus und dann an der zweiten Kreuzung nach links. 

b) Geh nach rechts und dann an der ersten Kreuzung geradeaus. 

c) Entschuldigung, wie komme ich zu der Bibliothek?  

 

Podr. str. 90 – zad. 3 

1. komme – Geh – Straße  

2. ist – Gehen – entlang   

 

Podr. str. 90 – zad. 4 

1. Nichts zu danken 

2. Vielen dank  

3. Bitte schön 

 


