
Dzień dobry! 
 
Na dzisiejszej lekcji utrwalisz sobie słownictwo związane z nazwami budynków i miejsc  
w mieście oraz poznasz czynności, które wykonuje się w poszczególnych miejscach  
w mieście. 
 
Zapisz datę i temat w zeszycie. 
 
den 14. Mai 2020 

49. Stunde 
Thema: Auf dem Parkplatz kann man das Auto parken. 
Ziel:  Potrafię powiedzieć, jakie czynności wykonuje się w poszczególnych miejscach  

w mieście. 
 
Zanotuj do zeszytu następujące wyrażenia: 
 
das Auto parken – parkować auto 
das Auto tanken – tankować auto 
 
Brot und Brötchen kaufen – kupować chleb i bułki 
 
die Postkarte; die Postkarten – kartka pocztowa; kartki pocztowe 
der Brief; die Briefe – list; listy 
das Paket; die Pakete – paczka; paczki 
verschicken – wysyłać 
 
die Medikamente – leki 
 
Bücher ausleihen – wypożyczać książki 
 
der Zug; die Züge – pociąg; pociagi 
der Bus; die Busse – autobus, autobusy 
halten – zatrzymywać, trzymać 
 
PRZYPOMINAM! 
 
auf – na (w poziomie) 
an – na (w pionie), przy 
in – w (3. przypadek), do (4. przypadek) 
 
Übung 3/84 podręcznik 
Ćwiczenie wykonaj ustnie. Uzupełnij zdania prawidłowymi nazwami miejsc lub budynków. 
 
Übung 4/84 podręcznik 
Otwórz podręcznik na stronie 162. 
Przeczytaj punkt „Zastosowanie przyimków – budynki, instytucje, miejsca” . Zwróć uwagę 
na przyimki an i auf.   
Zauważ, że w dwóch przypadkach (na przystanku, na stacji benzynowej) stosujemy 
przyimek an, a przy pozostałych budynkach i miejscach – przyimek auf lub in. 
Teraz wróć do strony 84 i spróbuj uzupełnić zdania. Odpowiedzi zapisz do zeszytu w takiej 

Komentarz [E1]: Przypominam, że 

zaimek nieosobowy „man“ łaczy się z 

czasownikiem w 3 osobie liczby 

pojedynczej (tak jak er/sie/es). 

man kann tłumaczymy jako „można” 



formie: 
1. auf dem Bahnhof 

 
UWAGA! 
Pamiętaj o wstawieniu rodzajnika w 3 przypadku po przyimku an, auf i in, czyli: 
der Bahnhof (1) – dem Bahnhof (3) 
die Bibliothek (1) – der Bibliothek (3) 
das Stadion (1) – dem Stadion (3) 
 
Übung 3/58 zeszyt ćwiczeń 
Należy wpisać odpowiednio nazwy budynków, instytucji i miejsc. Wpisz tyle słów, ile jest 
miejsc, czyli osiem. Jeżeli będziesz miał/miała problem, spójrz jeszcze raz na informację  
na stronie 162 w podręczniku.  
 
Übung 4/58 zeszyt ćwiczeń 
Połącz nazwę miejsca z nazwą czynności. 
 
 
Proszę przesłać do dnia 21 maja 2020 roku na adres e-mail emilia.stelmach.sp6@gmail.com 
zdjęć ćw. 4 str. 84 z podręcznika i ćw. 3 i 4 str. 58 z zeszytu ćwiczeń. 
Chętne osoby mogą wykonać wszystkie ćwiczenia ze strony 58 w zeszycie ćwiczeń. 
 

Z poważaniem 
 

Emilia Stelmach 
 
 


