
* w tym temacie zapoznasz się z odmianą przymiotnika po rodzajniku określonym  

Lektion 

Thema: Das ist die ideale Kleidung für die Schule 

 

* die ideale Kleidung – idealne ubranie/ odzież 

* für die Schule – dla/ do szkoły 

 

* ten temat (jak również te nadchodzące) należy do trudniejszych tematów/ zagadnień 

* jako, że jesteście przed egzaminem, podam Wam najważniejsze zagadnienia 

 

 

1. Podręcznik str. 104, zad. 1 – zapisz najpierw słownictwo, a potem przeczytaj dla siebie podany                   

w tekst podręczniku 

a) hier sind… - tutaj są… 

b) die Lieblingsoutfits – ulubione stroje 

c) der Modereport – raport/ sprawozdanie modowe 

d) Ich finde… - Uważam/ sądzę, że jest… 

e) in sein – być w modzie/ trendy 

np. Die Jeansjacke ist in. 

f) dazu passen – do tego pasują 

g) die hohe Absätze – wysokie obcasy 

h) die kaputte Hose – zniszczone spodnie 

 

2. Cechy ubrań: 

a) modern – nowoczesny 

b) altmodisch – staromodny 

c) modisch – modny   

d) ideal – idealny 

e) elegant – elegancki  

f) praktisch – praktyczny  

g) kaputt – zniszczony  

 

3. Odmiana przymiotnika po rodzajniku określonym  

 

 
der die das die - liczba mnoga  

Mianownik der -e  die -e das -e  die -en 

Dopełniacz des -en  der -en  des -en  der -en  

Celownik dem -en  der -en dem -en  den -en  

Biernik den -en  die -e  das -e  die -en  

 

Czasowniki wymagające użycia:  

a) mianownika: sein – być 

b) celownika: passen zu – pasować do 

c) biernika: brauchen – potrzebować, finden – uważać/ sądzić, że jest …, kaufen – kupować, 

möchten – chcieć,  präsentieren – prezentować, tragen – nosić  

 

 



4. Ćwiczenia – przetłumacz zdania na język niemiecki 

a) To jest czerwona sukienka. 

być – sein (po tym czasowniku, sukienka „das Kleid” musi stać w mianowniku – patrzysz do 

tabelki) 

czerwony – rot 

sukienka – das Kleid 

rozw.: Das ist das rote Kleid. 

 

b) Uważam, że niebieska spódnica jest staromodna. 

finden – uważać, że jest… (po tym czasowniku, spódnica „der Rock” musi stać w bierniku – 

patrzysz do tabelki) 

niebieski – blau 

spódnica – der Rock 

staromodna – altmodisch  

rozw.: Ich finde den blauen Rock altmodisch.  

 

c) Moja mama nosi żółte spodnie. 

nosić – tragen (po tym czasowniku, spodnie „die Hose” musi stać w bierniku – patrzysz do 

tabelki) 

żółty – gelb 

spodnie – die Hose 

rozw. Meine Mutter trägt die gelbe Hose.  

 

d) To pasuje do eleganckich butów. 

pasować do – passen zu (po tym czasowniku, buty „die Schuhe” muszą stać w celowniku – 

patrzysz do tabelki) 

elegancki – elegant 

buty – die Schuhe (l. mnoga) 

rozw.: Das passt zu den eleganten Schuhen. (buty otrzymały dodatkowo końcówkę –n, na razie 

nie musicie wiedzieć skąd się to wzięło) 

 


