
Dzień dobry! 
 
Na dzisiejszej lekcji zajmiemy się utrwaleniem zastosowania czasowników nieregularnych. 
 
Na początku zapisz datę i temat w zeszycie. Temat jest taki sam, jak ten z lekcji 7 maja. 
 
den 14. Mai 2020 

49. und 50. Stunde 
Thema: Was machst du in deiner Freizeit? 
Ziel: Potrafię opowiedzieć, co robię w czasie wolnym. 
 
Zapoznaj się i zapisz słownictwo związane ze spędzaniem czasu wolnego 
die Freizeit – czas wolny 

Was machst du in deiner Freizeit? – Co robisz w swoim (twoim) czasie wolnym? 

Bücher lesen – czytać książki 

Komödien sehen – oglądać komedie 

Rad fahren – jeździć na rowerze 

im Park laufen – biegać w parku 

Freunde treffen – spotykać przyjaciół 

in die Pizzeria gehen – iść do pizzerii 

Pizza essen – jeść pizzę 

in der Küche / zu Hause helfen – pomagać w kuchni / w domu 

Salate und Spaghetti machen – robić sałatkę i spagetti 

 
Zapoznaj się teraz z fragmentem blogu Agnes, który znajduje się w podręczniku na stronie 
72, ćwiczenie 1. Przeczytaj wpis i uzupełnij ustnie zdania poniżej tekstu właściwymi 
informacjami. 
 
Übung 3/73 (podręcznik) 
Napisz w zeszycie zdania z właściwymi formami czasowników. Jeżeli będą problemy, 
obejrzyj jeszcze raz prezentację z lekcji z dnia 7 maja lub przeczytaj informację na stronie 82 
w podręczniku „Odmiana czasowników nieregularnych”. 
Przykład:  

1. Katrin hilft gern zu Hause. (helfen) 

Katrin to ona (sie) + forma czasownika dla 3 osoby liczby pojedynczej. 

 
Übung 4/73 (podręcznik) 
Połącz właściwie części zdań i przetłumacz zdania na język polski. Tłumaczenie proszę, abyś 
zapisał/a w zeszycie. 
 
Übung 7/73 (podręcznik) 
Obejrzyj zdjęcie i przeczytaj teksty. Który tekst opisuje zdjęcie? 
 
 
Rozwiązanie ćwiczeń 3, 4 i 7 str. 73 w podręczniku prześlij na adres e-mail 
emilia.stelmach.sp6@gmail.com do dnia 21 maja 2020 roku. 
Chętne osoby mogą wykonać dodatkowo (ćwiczenia nieobowiązkowe) ćw. 1, 2, 3 i 4 str. 46 
w zeszycie ćwiczeń. 
 

Z wyrazami szacunku 
Emilia Stelmach 


