
8 b gr. I.– j. niemiecki – 19.06.2020r. 

Na dzisiejszej lekcji poznacie niemieckie nazwy instytucji. Zapiszcie temat i notatkę do zeszytu, 

poćwiczcie wymowę z filmikiem na YouTube oraz wykonajcie zadania z ćwiczeń. Warto pouczyć się 

nowego słownictwa, dotyczy to szczególnie osób, które będą kontynuowały naukę j. niemieckiego w 

nowej szkole.  

 

Unterricht 

Thema: In der Stadt – W mieście 

der Supermarkt – supermarket (czyt. der Zupermarkt) 

der Parkplatz – parking (czyt. der Park-plac) 

die Tankstelle – stacja paliw (czyt. di Tank-sztele) 

die Haltestelle – przystanek (czyt. di Halte-sztele) 

die Bushaltestelle – przystanek autobusowy (czyt. di Bus-halte-sztele) 

die Station – stacja (czyt. di Sztacion) 

der Bahnhof – stacja kolejowa (czyt. der Ban-hołf) 

die Farhkarte – bilet przejazdu (czyt. di Far-karte) 

die Brücke – most (czyt. di Brüke) 

die Kreuzung – skrzyżowanie (czyt. di Krojcung) 

die Apotheke – apteka (czyt. di Apotyjke) 

die Bank – bank 

die Bibliothek – biblioteka 

die Post – poczta 

das Kaufhaus – dom towarowy  

das Theater 

das Kino – kino 

das Museum – muzeum 

die Sammlungen – zbiory  

das Schwimmbad – basen 

die Schwimmhalle - pływalnia 

die Kirche - kościół 

die Messe – msza św.  

das Reataurant – restauracja 

das Café – kawiarenka 

die Schule – szkoła 

der Kindergarten - przedszkole 

das Rathaus – ratusz 

das Reisebüro – biuro podróży (czyt. das Rajze-büro) 



die Verkehrsmittel – środki transportu (czyt. di Ferkers-mitel) 

das Taxi - taksówka 

der Wagen – samochód 

die Bahn – kolej (czyt. di Ban) 

die Straßenbahn / die S-Bahn – tramwaj (czyt. di Es-ban) 

die U-Bahn – metro  

das Schiff – statek (czyt. das Szif) 

halten – trzymać, zatrzymać 

die Post - poczta 

Briefe versenden – wysyłać listy (czyt. Btife fer-zenden) 

die Polizei – policja (czyt. di Polcaj) 

Straftaten melden – zgłaszać przestępstwa (czyt. Sztraf-taten) 

tanken – tankować 

die Jugendliche – młodzież 

der Jugendklub – klub młodzieżowy 

die Freizeit verbringen – spędzać czas wolny (czyt. di Fraj-cajt ferbringen) 

Po zapisaniu notatki przećwiczcie wymowę słownictwa z pomocą filmiku na YouTube: 

Flinik oglądajcie od 2min do 10min. Polecam również dalszy ciąg. Dalej lektorka podaje użycie nazw 

instytucji z Dativem-celownikiem w oparciu o informację gdzie jestem oraz z Akkusativem -biernikiem 

w znaczeniu dokąd idę/jadę/przemieszczam się.  

Kurs niemieckiego - odc. 37: Miasto i okolica [Mówimy po niemiecku] 

https://www.youtube.com/watch?v=5pvXolDbTNE 

Po przećwiczeniu wymowy zróbcie krzyżówkę i wykreślankę z ćwiczeń:  

 zad. 15, str. 75 i zad. 22 str. 77.  

Adres kontaktowy w razie pytań: joaprok60@eszkola.opolskie.pl 
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