
7 b – j. niemiecki – 21.05.2020r.  

Na dzisiejszej lekcji poznacie kolejne nazwy produktów spożywczych. Zapiszcie notatkę do 

zeszytu, obejrzyjcie filmiki na YouTube i pouczcie się wymowy oraz wykonajcie zadania w 

ćwiczeniach.  

Unterricht 

Thema: Essen und Trinken 

das Essen – jedzenie 

das Trinken – picie 

essen – jeść 

trinken – pić 

die Milch - mleko 

das Brot – chleb (czyt. das Btołt) 

das Vollkornbrot – chleb pełnoziarnisty (czyt. das Folkorn-brołt) 

das Brötchen - bułka 

das Müsli - musli 

die Gurke - ogórek 

die Tomate - pomidor 

die Marmelade – dżem, uwaga przy zapisie w środku jest e 

die Nutella 

das Ei, die Eier – jajko, jajka (czyt. das Aj, di Ajer) 

der Quark – twaróg (czyt. der Kfark) 

der Käse - ser 

die Butter – masło (czyt. di Buter) 

der Joghurt - jogurt 

die Wurst - kiełbasa 

der Reis – ryż (czyt. der Rajs) 

die Nudeln - makaron 

der Mais - kukurydza 

der Paprika - papryka 

die Gurke - ogórek 

die Banane - banan 

die Zwiebel – cebula  

der Apfel - jabłko 

der Fisch - ryba 



das Fleisch – mięso (czyt. das Flajsz) 

der Salami - salami 

der Schinken - szynka 

das Eis - lody 

die Schokolade - czekolada 

der Schokoriegel – baton (czyt. der Szoko-rigel) 

der Kuchen - ciasto 

die Kekse – ciastka (czyt. di Kyjkse) 

die Süßigkeiten – słodycze (czyt. di Züsichkajten) 

die Milchprodukte – produkty mleczne 

die Getreideprodukte – produkty zbożowe (czyt. di Getrajde-produkte) 

das Obst – owoce (czyt. das Ołbst – w j. niemieckim owoce są liczbie pojedynczej) 

das Gemüse – warzywa (czyt. das Gemüze - w j. niemieckim warzywa są liczbie pojedynczej) 

gesundes Essen – zdrowa żywność (czyt. gezundes Esen) 

ungesundes Essen – niezdrowa żywność (czyt. ungezundes Esen) 

 

Poćwiczcie wymowę produktów spożywczych z pomocą filmików na YouTube:  

1. Deutsch A1 Essen und Trinken 

https://www.youtube.com/watch?v=-O6tkih424Y 

2. Kurs niemieckiego - odc. 49: Jedzenie [Mówimy po niemiecku] 

https://www.youtube.com/watch?v=amsEFb6apFM  

 oglądać od 1.30 min do 6.30 min 

 

Wykonajcie zadania w ćwiczeniach:  

s. 62 – zad. 10 i 11 

s. 63 – zad. 12 i 13 

Pouczcie się nowych słówek.  
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