
14.05._Niemiecki_8bce_M.Bolimowska

Witajcie ósmoklasiści, 

przed nami kolejny tydzień. 

Uczniowie, którzy  wykonali zadanie dla chętnych otrzymali oceną  bardzo dobrą. - Gratuluję!

Wydrukuj, wklej lub przepisz do zeszytu. 

Donnerstag, den 14. Mai 2020

Thema: Ich muss mir eine neue Hose kaufen. - Odmiana przymiotnika po rodzajniku 

nieokreślonym – wprowadzenie – ćwiczenia gramatyczne

Cele: 

 utrwalenie odmiany przymiotnika po rodzajniku określonym w mianowniku i bierniku;

 wprowadzenie odmiany przymiotnika po rodzajniku nieokreślonym w mianowniku

 i bierniku 

Ćwiczenia gramatyczne utrwalające odmianę przymiotnika po rodzajniku określonym 

w mianowniku bierniku.

Zadanie 1

Uzupełnij końcówki przymiotnika w mianowniku. 

1 der  lang…………..Schal

2. die praktisch…………. Sportschuhe

3. das elegant…………...Hemd

4. die altmodisch………… Weste.

5. Das schwarz………….Kleid und die grau……….Weste sind modisch.

6. Der blau……..Mantel ist prima.

7. Die bunt……….Bluse und die lang………...Hose sind praktisch.



Uzupełnij końcówki przymiotnika w bierniku. 

1. Sie hat den schwarz…….Hut auf.

2. Er hat die blau……..Mütze auf.

3. Sie hat das weiss ………...Hemd an.

4. Maria trägt den lang ……….. Rock.

5. Thomas hat das neu…. T-shirt.

6. Ich kaufe den rot……..Mantel.

Kaufen – kupować (kogo? Co? Łączy się z biernikiem)

Zadanie 2. 

Was hast du heute an? Co masz dzisiaj na sobie? Opisz siebie. Napisz 5 zdań. 

………………………………………………………………………………………...

Napisz na środku w  zeszycie (na dzisiejszych zajęciach teoria, w przyszłym tygodniu ćwiczenia)

Odmiana przymiotnika po rodzajniku nieokreślonym w mianowniku i bierniku

(końcówek przymiotnika uczymy się na pamięć)

Maskulinum
(rodz.męski)

Femininum
(rodz.żeński)

Neutrum
(rodz.nijaki)

Plural
(l.mnoga)

Nominativ – 
mianownik- kto?
co?

Ein - er Eine - e Ein - es -e

Genitiv - 
dopełniacz

Dativ - celownik

Akkusativ - 
biernik

Einen -en Eine - e Ein - es -e

Przykładowe zdania w mianowniku:

To jest żółta bluzka. Das ist eine neue Bluse. 

To jest czarna spódnica. Das ist ein schwarzer Rock. 

To jest niebieska koszula. Das ist ein blaues Hemd. 

To są czerwone buty. Das sind rote Schuhe. 



Przykładowe zdania w bierniku:

Ja mam żółtą bluzkę. Ich habe eine gelbe Bluse an. 

Ty masz czarną spódnicę. Du hast einen schwarzen Rock an. 

On ma niebieską koszulę. Er hat ein blaues Hemd an. 

Ona ma czerwone buty. Sie hat rote Schuhe an. 

Zadanie 3. 

Uzupełnij końcówki przymiotnika po rodzajniku nieokreślonym. Do zeszytu przepisujemy całe 

zdanie, a nie same końcówki!

1. Das ist ein braun…… Mantel.

2. Das ist eine grau… Weste.

3. Das ist ein schwarz….. T-shirt.

4. Das sind modisch……. Schuhe.

5. Ich habe eine grün….. Jacke an. 

Jeżeli masz pytania, wątpliwości pisz do mnie na maila. 

Sporządzoną notatkę z rozwiązanymi zadaniami prześlij do 19.05. 2020 (do wtorku) 

do godz. 12:00 na: m.bolimowska.sp6@gmail.com

Poniżej znajduje się link do quizu. Quiz będzie ważny do 19.05 do godz. 12 :45. Za rozwiązany 
quiz jest ocena. 

https://quizizz.com/join?gc=748540

pozdrawiam

Marta Bolimowska


