
Zadania z języka niemieckiego dla 7 a - 01.-02.04.2020r.  

 

Środa 01.04.2020r.  

 

1. Zapisz notatkę do zeszytu 

Unterricht 

Thema: Die Familie von Fabian 

 

die Tante – ciocia 

der Onkel – wujek 

kochen – gotować 

am Wochenende – w weekend 

schon – już 

aber – ale 

viel – dużo 

die Bücher – książki 

die Zeitungen – gazety 

auch – też 

die Dolmetscherin – tłumaczka 

noch – jeszcze 

die Monate – miesiące 

wenig – mało   

weint – płacze 

immer – zawsze 

 

2. Przeczytaj tekst o rodzinie Fabiana. Podręcznik s. 47 zad 2. Podane w notatce słownictwo 

pomoże Ci zrozumieć tekst.  

3. Poszukaj w z zeszycie temat z pytaniami i odpowiedziami do osób w rodzinie, np.: 

Wie heißt dein Bruder?/Mein Bruder heißt… 

Wie ist deine Mutter? /Meine Mutter ist… 

Powtórz opis osób.  

Wykonanie zadania zostanie sprawdzone w jutrzejszej lekcji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Czwartek – 02.-04.2020r.  

 

Opisz swoją rodzinę. Do opisu wykorzystaj przeczytany wczoraj tekst z podręcznika ze str. 42 

oraz zapisane w zeszycie na lekcjach w szkole zwroty przedstawiające osoby w rodzinie.  

Treść zadania (wymagane do oceny punkty, które trzeba w tekście ująć)  

Opisz siebie i 4 osoby z rodziny (np. rodziców, rodzeństwo, dziadków, kuzynostwo). Podaj 

imię, wiek, wygląd, cechy charakteru, zainteresowania (co ta osoba lubi, bądź co lubi robić, 

ewentualnie czego nie lubi, nie lubi robić ).  

W opisie wykorzystaj przede wszystkim zwroty i słownictwo poznane dotąd na lekcji.  

Cechy wyglądu i charakteru – podręcznik s. 36 

Opis osób – notatka w zeszycie, podręcznik s. 48 zad. 4, s. 49 zad. 7. 

Zainteresowania – wykorzystaj wprowadzone czasowniki: lesen, sprechen, schlafen, laufen, 

fahren, essen i inne. 

Proszę o samodzielne wykonanie zadania!!! 

Jeśli to możliwe, proszę tekst napisać w Wordzie. Umożliwi mi to poprawę ewentualnych 

błędów. Trudno poprawiać dłuższy tekst wysłany zdjęciem.  

Niemieckie litery ü, ä, ö można znaleźć: wstawianie – symbol.  

Zadanie proszę przesłać mailem do 06.04.2020r. na adres: joaprok60@eszkola.opolskie.pl 

*Dla chętnych. Można opisać więcej niż 4 osoby lub dodać dodatkowe informacje w opisie.   

  


