
7 b – j. niemiecki – 08.05.2020r.  

Na dzisiejszej lekcji poznajemy przybory szkolne oraz liczbę mnogą rzeczowników. 

Zapiszcie temat i notatkę do zeszytu, wykonajcie zadania ćwiczeniach i nauczcie nowych słówek z 

notatki z rodzajnikami der, die, das na pamięć.  

Unterricht 

Thema: Schulsachen 

 

die Schulsachen – przybory szkolne (czyt. di Szulzachen) 

das Buch, die Bücher – książka, książki 

das Heft, die Hefte- zeszyt, zeszyty 

der Bleistift, die Bleistifte – ołówek, ołówki (czyt. der Blajsztift, di Blajsztifte) 

der Filzstift, die Filzstifte – mazak, mazaki (czyt. der Filc-sztift, di Filc-sztifte) 

der Rucksack, die Rucksäcke- plecak, plecaki (czyt. der Rukzak, di Rukzeke) 

der Kuli, die Kulis – długopis, długopisy 

der Spitzer, die Spitzer – temperówka, temperówki (czyt. der Szpicer, di Szpicer) 

der Radiergummi, die Radiergummis – gumka, gumki 

das Mäppchen, die Mäppchen – piórnik, piórniki (czyt, das Mepchen, di Mepchen) 

das Lineal, die Lineale – linijka, linijki (czyt. das Linial, di Liniale) 

der Zirkel, die Zirkel – cyrkiel, cyrkle (czyt. der Cirkel, di Cirkel) 

die Sportschuhe – buty sportowe (czyt. di Szportszułe) 

das Wörterbuch, die Wörterbücher – słownik, słowniki 

das Plüschtier, die Plüschtiere – pluszak, pluszaki (czty. das plüsz-tir, di Plüsz-tire) 

das Maskottchen, die Maskottchen – maskotka, maskotki 

die Schere, die Scheren – nożyczki 

der Tintenkiller, die Tintenkiller- korektor, korektory 

die Landkarte – mapa 

 

W j. niemieckim rozróżniamy w liczbie pojedynczej 3 rodzajniki:  

der – rodzaj męski,  

die - rodzaj żęński,  

das - rodzaj nijaki.  

W liczbie mnogiej mamy tylko jeden rodzajnik „die”.  

Przypominam, że rodzajniki polskie i niemieckie rzadko są takie same, np. das Buch – ta książka, 

dlatego musimy uczyć się nowych rzeczowników z rodzajnikami der, die, das. Nie ma też tylko jednej 

zasady tworzenia liczby mnogiej, tak jak w j. angielskim, dlatego musimy uczyć się rzeczowników i w 

liczbie pojedynczej i w liczbie mnogiej na pamięć.  

 



Zasady tworzenia liczby mnogiej:  

- nie dodajemy żadnej końcówki. Liczba pojedyncza. różni się od liczby mnogiej rodzajnikiem –  

der Zirkel, die Zirkel 

- dodajemy końcówkę – „s” - der Ragiergummi, die Radiergummis 

- dodajemy końcówkę – „e”- das Lineal, die Lineale 

- dodajemy końcówkę – „en”- der Papagei, die Papageien 

- dodajemy końcówkę – „er”- das Buch, die Bücher 

- do rzeczowników z rodzajnikiem „die” zakończonych na „e” dodajemy zawsze końcówkę „n“ –  

die Schere, die Scheren, die Landkarte, die Landkarten 

- dodajemy Umlaut-przegłos , czyli piszemy  kropeczki nad a lub u – das Buch, die Bücher, 

 der Rucksack, die Rucksäcke 

 

Po zapisaniu notatki poćwiczcie wymowę nowych słówek z pomocą filmików na YouTube:  

1. SCHULSACHEN 

https://www.youtube.com/watch?v=zbE4SHWvRdw 

2. German School Things ~ Schulsachen auf Deutsch 

https://www.youtube.com/watch?v=wQ7shP4NRt8 

 Zadanie domowe:   

Ćwiczenia:  zadanie 14. s. 48 i zad. 15 s. 49.  

Wykonanie zadania zostanie sprawdzone na lekcji. Nie trzeba wysyłać do oceny.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=zbE4SHWvRdw

