
7 b – j. niemiecki – 07.05.2020r.  

Na dzisiejszej lekcji wykorzystacie przetłumaczony i zapisany w zeszycie plan lekcji. Będzie wam 

potrzebny, żeby odpowiadać na pytania, bo dzisiejszy temat to pytania do planu lekcji.  

Zapiszcie notatkę i przykładowe pytania i odpowiedzi z tłumaczeniem. Później odpowiedzcie na 

zadane pytania na podstawie swojego planu lekcji i odpowiedzi prześlijcie do oceny.   

Unterricht 

Thema: Fragen zum Stundenplan 

Fragen – pytania 

Wann? – Kiedy? 

Wie viele? – Ile? 

die Woche – tydzień  

in der Woche – w tygodniu 

eine Stunde – jedna godzina, jedna lekcja 

2 Stunden – 2 godziny, tu w znaczeniu 2 lekcje 

1. Was hast du am Montag? – Co masz w poniedziałek? 

Ich habe am Montag Mathe, 2 Stunden Polnisch,  Chemie, Kunst und 2 Stunden Sport. –  

W poniedziałek mam matematykę, 2 lekcje j. polskiego, chemię, plastykę i 2 lekcje w-fu.   

2. Wie viele Stunden hast du am Dienstag? – Ile lekcji masz we wtorek?  

Ich habe 6 Stunden am Dienstag. – Mam 6 lekcji we wtorek. 

3. Wann hast du Deutsch? – Kiedy masz j. niemiecki? 

Ich habe Deutsch am Mittwoch und am Donnerstag.  – Mam j. niemiecki w środę i czwartek.  

4. Wie viele Stunden Informatik hast du in der Woche? – Ile lekcji informatyki masz w tygodniu? 

 Ich habe eine Stunde Informatik in der Woche.  – Mam jedną informatykę w tygodniu. 

5. Wie viele Stunden Geschichte hast du in der Woche? – Ile lekcji historii masz w tygodniu? 

Ich habe 2 Sunden Geschichte in der Woche. – Mam 2 lekcje historii w tygodniu. 

6. Was hast du in Musik? – Jaką ocenę masz z muzyki? (na semestr lub na koniec roku szkolnego) 

Ich habe eine Sechs in Musik.  

 

Odpowiedz na pytania zgodnie ze swoim planem lekcji: 

1. Was hast du am Freitag? 

2. Wie viele Stunden hast du am Donnerstag? 

3. Wann hast du Mathe? 

4. Wie viele Stunden Sport hast du in der Woche? 

5. Was hast du in Deutsch? (podajcie ocenę na półrocze) 

 Odpowiedzi na pytania prześlijcie do 12.05.2020r. na adres: joaprok60@eszkola.opolskie.pl 
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