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24. 06.2020r.  

Na dzisiejszej lekcji poznacie instytucje, do których można pójść i w których można spędzić czas 

wolny. Zapiszcie notatkę do zeszytu i wykonajcie podane zadania. Bardzo proszę o wykonanie 

polecenia, ponieważ w przyszłym roku szkolnym nie będziemy wracać do tego tematu i jeśli ktoś 

pominie to zagadnie będzie mia braki w zasobie słownictwa.  

 

Unterricht 

 

Thema: Wohin gehen wir heute? – Dokąd dziś idziemy? 

 

wohin?- dokąd? 

heute – dzisiaj 

der Marktplatz – rynek (czyt. der Markt-plac) 

das Fitnesszentrum – klub fitness (czyt. das Fitnes-centrum) 

der Jugendklub – klub młodzieżowy 

das Restaurant – restauracja 

das Stadion – stadion (czyt. das Sztadion) 

der Sportplatz – boisko (czyt. der Szport-plac) 

die Schwimmhalle – pływalnia (czyt. di Szwim-hale) 

das Schwimmbad – basen 

der Park – park 

die Discothek – dyskoteka (czyt. di Diskotyjk) 

die Pizzeria – pizzeria (czyt. di Picerija) 

das Café – kawiarnia (czyt. das Kafyj) 

die Oper – opera (czyt. di Ołper) 

die Snackbar - bar z przekąskami (czyt. di Snejkbar) 

das Konzert – koncert 

die Philharmonie – filharmonia (czyt. di Filharmoni) 

das Theater – teatr (czyt. das Teater) 

das Museum – muzeum  

der Supermarkt – supermarket (czyt. der Zupermarkt) 

die Schule – szkoła 

die Tanzschule – szkoła tańca 

das Kaufhaus – dom towarowy 

die Post – poczta 



 

Jeśli chcemy powiedzieć, że idziemy do jakiejś instytucji musimy użyć odpowiedniego przyimka: in – 

do lub auf- na. Pamiętać jednak musimy, że jeśli się przemieszczamy to w języku niemieckim musimy 

użyć odmiany rodzajnika w Akkusativie, czyli w bierniku. Jeśli nie pamiętacie jak odmienialiśmy 

rodzajniki w Akkusativie (bierniku) przypominam, że była to łatwa odmiana, bo tylko rodzajnik der 

zamieniał się na den lub einen. Pozostałe rodzajniki nie zmieniały formy: 

der → einen, den 

die → eine, die 

das → ein, das 

die (Pl.)→ -, die 

Gotowe zwroty do użycia w połączeniu z rodzajnikami:  

rodzajnik 

określony 

rodzajnik 

nieokreślony 

instytucja tłumaczenie 

in den in einen Supermarkt  do supermarketu 

in den in einen Jugendklub do klubu młodzieżowego 

in den in einen Park do parku 

auf den auf einen Marktplatz na rynek 

auf den auf einen Sportplatz na boisko 

in die in eine Schwimmhalle do pływalni 

in die in eine Discothek do dyskoteki 

in die in eine Pizzeria do pizzerii 

in die in eine Oper do opery 

in die in eine Snackbar do baru z przekąskami 

in die in eine Philharmonie do filharmonii 

in die in eine Schule do szkoły 

in die in eine Tanzschule do szkoły tańca 

auf die auf eine Post na pocztę 

in das = ins in ein Fitnesszentrum do klubu fitness 

in das = ins in ein Reaturant do restauracji 

in das = ins in ein Stadion na stadion 

in das = ins in ein Schwimmbad na basen 

in das = ins in ein Café do kawiarni 

in das = ins in ein Konzert na koncert 

in das = ins in ein Theater do teatru 

in das = ins in ein Museum do muzeum 

in das = ins in ein Kaufhaus do domu towarowego 

 

 W przypadku połączenia przyimka in i rodzajnika das tworzymy wersję skróconą ins i ona częściej 

jest używana:  

in das = ins 

Kiedy użyć rodzajnika określonego, a kiedy rodzajnika nieokreślonego? 

Rodzajnika określonego używamy jeśli mówimy, że idziemy konkretnie do np. tej restauracji, a nie 

innej. Tak jakbyśmy wskazywali palcem konkretne miejsce.  



Rodzajnika nieokreślonego używamy jeśli mówimy, że idziemy do np. jakiejś restauracji, nie mówimy 

konkretnie do której.  

Nie wszystko można tłumaczyć dosłownie dlatego w j. niemieckim mówi się:  ins Stadion i ins 

Schwimmbad.   

Po zapisaniu tematu wykonajcie w ćwiczeniach zadanie 33 ze strony 40.  

 

 25.06.2020r.  

 

Na dzisiejszej lekcji wykorzystacie poznane wczoraj zwroty w pracy z ćwiczeniami.   

Wykonajcie podane zadania w ćwiczeniach: 

zad. 25 – 26 str. 38, 

zad. 31 i 32 str. 40, 

zad. 35 str. 41. 

Przy okazji przypominam jeszcze, żeby nie wyrzucać ćwiczeń. Będą jeszcze potrzebne w klasie 8.  

 

Schöne Sommerferien!!! 

Życzę spokojnych wakacji i bezpiecznego wypoczynku!!! 

 


