
Klasa VII 31.03.2020 

Drodzy uczniowie! Dzisiaj wyślę Wam 2 lekcje – na 31.03 i 01.04.  
 

Proszę o zapisanie do zeszytu daty , tematu  i celów lekcji.  

 

Heute ist Montag, der 31. März 2020. 

 

Stunde 

 

Thema: „Meine Freunde. – Moi przyjaciele.“ – Poznawanie nowego 

słownictwa – cechy charakteru. 

 

Cele: 

- Nazywam cechy charakteru 

- Opisuję swój charakter 

 
Moi drodzy, proszę najpierw sprawdzić odpowiedzi do zadań z dn.27.03., które 

podam niżej: 

 

Podręcznik str.59 

Zad.2a 

sympathisch – sympatyczny  

humorvoll – dowcipny, wesoły 

hilfsbereit – uczynny, pomocny 

intelligent – inteligentny 

sportlich – wysportowany 

lustig – wesoły, zabawny 

 

Zad.2b 

 

Umieszczę zdjęcie na grupie! 

 

Otwórzcie podręcznik na str. 60 a następnie zróbcie Zad.3a zgodnie z 

poleceniem. Płytę każdy ma swoją w podręczniku!  

 

Potem zróbcie zadanie 3b ze str.60. Proszę wszystkie słówka z tego zadania 

dzieląc na dwie grupy (cechy pozytywne i negatywne) zapisać do zeszytu i 

przetłumaczyć na język polski. Słowniczki macie na końcu podręczników. 

Można też skorzystać z Tłumacza Google, gdyż tam jest też opcja wymowy. 



Następnie ułóżcie i zapiszcie do zeszytu zdanie na swój temat (np.Ich bin lustig 

und sympathisch.) . Ma być po niemiecku i polsku. Proszę użyć 2 cech 

charakteru, jak w moim przykładzie. 

Uczymy się tych słówek! 

Wszystko na dzisiaj! Życzę powodzenia! 

  

 

 

 

Proszę o zapisanie do zeszytu daty , tematu  i celów lekcji.  

 

Heute ist Mittwoch, der 1. April 2020. 

 

Stunde 

 

Thema: Utrwalenie nazw cech charakteru. 

 

Cele: 

-Nazywam i piszę cechy charakteru 

-Używam nowego słownictwa w zdaniu 

 

Moi drodzy, odpowiedzi do lekcji z dn.30.03 podam później.  

 

Na grupie do godz. 14  w piątek też napiszę, kto będzie musiał przesłać mi 

lekcje z wtorku i środy (31.03 i 01.04). 

 

Dzisiaj utrwalamy słownictwo związane z cechami charakteru. 

 

Robimy zadania z zeszytu ćwiczeń. Trzy zadania. Wiem, że nie macie! Wyślę 

zdjęcia tych zadań na grupę. Odpowiedzi zapisujemy do zeszytów. 

 

W zad.5 pytania „Wie ist dein/deine….?“ znaczą „Jaki/jaka jest 

twój/twoja….?“. Pod względem charakteru oczywiście.  

 

W odpowiedziach używamy : Er/sie ist …. albo Mein/meine …… ist ….. . 

 

Koniec na dzisiaj!  

 


