
7 b – j. niemiecki – 30.04.2020r.  

Tematem dzisiejszej lekcji jest pan lekcji – der Stundenplan. Tak więc utrwalamy nazwy przedmiotów 

szkolnych i budujemy z nimi pierwsze wypowiedzi, typu mój ulubiony przedmiot, przedmiot, którego 

nie lubię. Oprócz tego poznajemy niemiecki system ocen.  

Zapiszcie temat i notatkę do zeszytu, a później wykonajcie podane zadania.  

Unterricht 

Thema: Mein Stundenplan 

die Stunde – godzina, także w rozumieniu godzina lekcyjna – lekcja (czyt. Sztunde) 

die Stunden - godziny – godziny lekcyjne – lekcje (czyt. Sztunden) 

der Stundenplan – plan lekcji 

der Klassenlehrer – wychowawca 

die Klassenlehrerin – wychowawczyni 

Klassenlehrerstunde – godzina wychowawcza ( czyt. Klasen-lerer-sztunde) 

das Fach – przedmiot 

die Fächer – przedmioty (czyt. di Fecher) 

liblings - ulubiony 

der Lieblingsfach – ulubiony przedmiot (czyt. Liblings – fach) 

die Llieblingsfächer – ulubione przedmioty (czyt. Liblings-fecher) 

nicht besonders - nie szczególnie (czyt. nicht bezonders) 

ich finde – myślę, sądzę, uważam 

doof – głupi (czyt. dołf) 

ich hasse – nienawidzę  

Niemiecki system oceniania jest odwrotnością skali ocen polskiego systemu oceniania i przedstawia 

się następująco: 

niemiecki system oceniania polski odpowiednik 

1 - eine Eins – sehr gut  

2 - eine Zwei – gut  

3 - eine Drei – befriedigend  

4 - eine Vier – ausreichend  

5 - eine Fünf – mangelhaft  

6 - eine Sechs – ungenügend  
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Jeśli piszemy oceny cyfrą zapisujemy je wielką literą, ponieważ są to rzeczowniki (jedynka, piątka) i 

poprzedzamy ją rodzajnikiem nieokreślonym eine !  

W języku niemieckim najczęściej używa się określeń eine Eins, eine Zwei itd. Bardzo rzadko form 

opisowych: sehr gut, gut itd.  

 



1. Was ist dein Lieblingsfach? – Jaki jest twój ulubiony przedmiot? 

Mein Lieblingsfach ist …… - Mój ulubiony przedmiot to ….. 

2. Was sind deine Lieblingsfächer? – Jakie są twoje ulubione przedmioty?  

Meine Lieblingsfächer sind ……., ……. und …….. – Moje ulubione przedmioty to……, …….. i 

…….. 

3. Welches Fach magst du nicht besonders gern? – Którego przedmiotu nie lubisz? 

Ich mag ……………… nicht besonders gern. – Nie lubię………………… 

*W miejsce luk wstawiamy nazwę przedmiotu 

 

Zadania do samodzielnego wykonania:  

 

1. Uzupełnijcie odpowiedzi w pytaniach 1-3. Kto ma 1 ulubiony przedmiot wypełnia odpowiedź 1, kto 

lubi 2 lub więcej przedmiotów wypełnia odp. 2.  

2. Podręcznik s. 82 zad. 1. W zeszycie zapiszcie odpowiedzi:  

A – nazwa przedmiotu  

B -  nazwa przedmiotu… 

3. Ćwiczenia str. 45 zad. 1 i 2 

4. Zapiszcie przetłumaczony plan lekcji do zeszytu np.  

 Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 
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Wykonanie zadań zostanie sprawdzone na lekcji. 

Adres kontaktowy w razie pytań: joaprok60@eszkola.opolskie.pl 
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