
7 b – j. niemiecki – 22.05.2020r.  

Na dzisiejszej lekcji poznacie pytania o podstawowe posiłki i napoje i nauczycie się na nie 

odpowiadać. Poznacie też formę szyku przestawnego zdania i różnicę w budowaniu zdania 

szykiem prostym, a szykiem przestawnym. Zapiszcie nazwy posiłków, regułkę dotyczącą 

budowania zdań na 2 sposoby, pytania o posiłki i przykładowe odpowiedzi  do zeszytu.  

Unterricht 

Thema: Was isst du zum Frühstück? 

das Frühstück – śniadanie (czyt. das Früsztük) 

zum Frühstück – na śniadanie (czyt. cum Früsztük) 

das Mittagessen – obiad 

zum Mittagessen – na obiad (jedna możliwość)  

zu Mittag – na obiad (druga możliwość) 

das Abendessen – kolacja 

zum Abendessen – na kolację (jedna możliwość)  

zu Abend – na kolację (druga możliwość) 

der Nachtisch – deser, podwieczorek 

zum Nachtisch – na deser, na podwieczorek 

mit – z 

Szyk prosty zdania już znamy, bo używamy go od początku roku szkolnego. Jak nazwa 

gramatyczna wskazuje zdanie buduje się raczej „prosto”, czyli łatwo:  

Szyk prosty tworzony jest według wzoru, którego używaliśmy się dotąd:  

1. miejsce - podmiot/osoba 

2. miejsce - orzeczenie/ odmieniony czasownik 

3. miejsce - reszta zdania, czyli dodatkowa informacja 

1.      2.                   3. 

Ich habe 7 Stunden am Freitag.  

Szyk przestawny ( jak nazwa wskazuje, coś trzeba przestawić) charakteryzuje się tym, że 

podmiot/osoba jest na 3. miejscu w zdaniu, zaraz po odmienionym czasowniku/orzeczeniu.  

Czyli w zdaniu tworzonym szykiem przestawnym:  

- orzeczenie/odmieniony czasownik jest na 2. miejscu 

- podmiot/osoba  jest na 3 miejscu.   

                     2.      3.  

Am Freitag habe ich 7 Stunden.  



Na dzisiejsze pytania możemy odpowiedzieć na 2 sposoby:  

 

1. Was isst du zum Frühstück? – Co jesz na  śniadanie?  

1. Zum Frühstück esse ich…. – Na śniadanie jem… 

2. Ich esse zum Frühstück…… - Jem na śniadanie… 

                                       2.    3.  

Np.: 1.Zum Frühstück esse ich Brot mit Butter, Käse und Schinken.  

               1.    2. 

Lub: 2.  Ich esse zum Frühstück Brot mit Butter, Käse und Schinken 

2. Was trinkst du zum Frühstück? – Co pijesz na śniadanie? 

Zum Frühstück trinke ich… - Na śniadanie piję… 

Ich trinke zum Frühstück… - Piję na śniadanie… 

Zum Frühstück trinke ich Tee mit Zitrone. 

Ich trinke zum Frühstück Tee mit Zitrone.  

3. Was isst du zu Mittag? – Co jesz na obiad? 

Zu Mittag esse ich… - Na obiad jem…. 

Ich esse zu Mittag… - Jem na obiad… 

Np. Zu Mittag esse ich Tomatensuppe. 

Lub: Ich esse zu Mittag Tomatensuppe. 

4. Was trinkst du zu Mittag? 

Zu Mittag trinke ich… - Na obiad piję… 

Ich trinke zu Mittag…. – Piję na obiad.. 

Zu Mittag trinke ich Apfelsaft. 

Ich trinke zu Mittag Apfelsaft.  

5. Was isst du zu Abend? – Co jesz na kolację? 

Zu Abend esse ich … - Na kolację jem... 

Ich esse zu Abend … - Jem na kolację…. 

Np.: Zu Abend esse ich Brötchen mit Marmelade.  

Lub: Ich esse zu Abend Brötchen mit Marmelade 

6. Was trinkst du zu Abend?  

Zu Abend trinke ich …. – Na kolację jem… 

Ich trinke zu Abend…. – Jem na kolację… 

Zu Abend trinke ich Mineralwasser. 

Ich trinke zu Abend Mineralwasser.  



7. Was isst du zum Nachtisch? – Co jesz na deser? 

Zum Nachtisch esse ich… - Na deser jem… 

Ich esse zum Nachtisch…- Jem na deser … 

Np.: Zum Nachtisch esse ich Eis mit Obst.  

Lub: Ich esse zum Nachtisch Eis mit Obst.  

To co trzeba zapamiętać z tej lekcji:  

Mamy 2 formy zdań. Orzeczenie, czyli odmieniony czasownik w zdaniu oznajmującym 

znajduje się na 2 miejscu, a podmiot/osoba może znajdować się na 1. miejscu przed 

czasownikiem lub na 3. miejscu po czasowniku. Oprócz tego oczywiście trzeba nauczyć się 

pytań i odpowiedzi z dzisiejszej lekcji.  

 

 


