
7b – j. niemiecki – 15.05.2020r. 

Od dzisiejszej lekcji przechodzimy do rozdziału 5 – Jedzenie. 

Jak nazwa działu wskazuje dziś będziemy poznawać produkty spożywcze.  

Zapiszcie notatkę w zeszycie, wykonajcie zadania  i nauczcie się nowych słówek. 

Unterricht 

Thema: In der Pizzeria – W pizzerii 

 

Pommes groß – duża porcja frytek 

Pommes klein – mała porcja frytek 

der Hamburger 

die Wurst - kiełbasa 

die Bratwurst – samżona biała kiełbasa 

die Pizza, die Pizzas – pizza, pizze 

die Cola 

das Mineralwasser – woda mineralna 

der Saft – sok 

der Tee – herbata (czyt. der Tyj) 

der Kaffee – kawa (czyt. der Kafyj) 

eine Tasse – filiżanka (czyt. di Tase) 

die Tomate, die Tomaten – pomidor, pomidory 

der Käse – ser (czyt. der Kyjze) 

die Champignons – pieczarki (czyt. di Szmpinions) 

die Zwiebel, die Zwiebeln – cebula, cebule (czyt. di cwibel) 

der Schinken – szynka 

der Paprika – papryka  

der Mais – kukurydza 

die Mandarine, die Mandarinen – mandarynki 

der Salami – salami (czyt. der Zalami) 

die Brokkoli – brokuły 

der Spinat – szpinak (czyt. der Szpinat) 

die Oliven – oliwki 

die Ananas – ananas 

mit – z 

in – w 

es gibt – znajdują się, są 

Po zapisaniu notatki wykonajcie zadanie 6 ze str. 106 z podręcznika. Odpowiedzi zapiszcie w 

zeszycie wg wzoru: 



In vier Pizzas gibt es ….- W 4 pizzach są… (wymieniacie składniki) 

In drei Pizzas gibt es…. - W 3 pizzach są… (wymieniacie składniki) 

In zwei Pizzas gibt es … - W 2 pizzach są… (wymieniacie składniki) 

In einer Pizza gibt es… - W jednej pizzy są … (wymieniacie składniki) 

 

Następnie zróbcie zadanie 5 i 6 ze str. 61 z ćwiczeń.  

 

Tłumaczenie pytań do ćwiczenia 6: 

1.Wie essen die Polen am liebsten? – Jak Polacy jedzą najchętniej? 

2. Welche Küche steht an der 2. Stelle? – Która kuchnia znajduje się na 2. miejscu? 

3. Wie viele Polen essen gern Gyros und Tzatziki? – Ilu Polaków lubi jeść…? 

 

 Na koniec pouczcie się słówek z dzisiejszej lekcji na pamięć.  

 

Zadań nie trzeba wysyłać. Wykonanie zadań zostanie sprawdzone na lekcji.  

 

 

 

 


