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ThemaThema: : Wie Wie heißenheißen diedie SportartenSportarten?  ?  

Ziel: Potrafię wymienić nazwy popularnych dyscyplin sportowych. 
Potrafię wymienić nazwiska sportowców z krajów 
niemieckiego obszaru językowego.



Übung 1/104 podręcznik
Wysłuchaj nagranie nr 43, potem wysłuchaj nagranie jeszcze 
raz i powtórz słownictwo za lektorem. Słownictwo dotyczy 
dyscyplin sportowych.

Czy pamiętasz, co oznaczają następujące wyrazy:
der Basketball, der Fußball, die Formel 1, das Tennis



Pod datą i tematem zanotuj w zeszycie słownictwo z ćw. 1 str. 
104 w podręczniku. Pomogę Ci przetłumaczyć to słownictwo. 
Zauważ, że wiele nazw jest podobnych do nazw w j. angielskim, 
wymawia je się także podobnie. To ułatwi Ci nauczenie się tego 
słownictwa.

die Sportart – dyscyplina sportowa
die Sportarten – dyscypliny sportowe
der Volleyball – siatkówkader Volleyball – siatkówka
der Handball – piłka ręczna
das Hockey - hokej
Ski alpin – narciarstwo alpejskie (nie określono jeszcze rodzajnika)

das Skispringen – skoki narciarskie
das Laufen – biegi 
das Gehen - chód
das Schwimmen - pływanie
das Boxen - boks
das Judo - judo

Ciekawostka!
Te rzeczowniki to rzeczowniki odczasownikowe, 
czyli powstały od czasowników. Rzeczowniki 
odczasownikowe są zazwyczaj rodzaju nijakiego, 
czyli mają rodzajnik „das”, np.
laufen – biegać → das Laufen
gehen – iść  → das Gehen



Übung 2/104 podręcznik
Ćwiczenie wykonaj ustnie. Dokończ zdania.

Olympische Sommersportarten sind…
Olimpijskimi letnimi dyscyplinami sportu są koszykówka, 
siatkówka, pływanie, boks, judo, piłka ręczna, tenis.

Olympische Wintersportarten sind …
Olimpijskimi zimowymi dyscyplinami sportu są hokej, 
narciarstwo alpejskie, skoki narciarskie.narciarstwo alpejskie, skoki narciarskie.



Übung 3/104 podręcznik
Ćwiczenie wykonaj pisemnie. Połącz sportowca (der Sportler) 
z dyscypliną sportową, którą uprawia. Następnie utwórz zdania 
według przykładu i zapisz te zdania w zeszycie.

Skispringen machen – uprawiać skoki narciarskie



Przykład:
1. Stefan Kraft pochodzi z Austrii. On uprawia skoki narciarskie.
Stefan Kraft kommt aus Österreich. Er macht Skispringen.

https://v.wpimg.pl/OTcwNy5qLCQLKD0fGBYuOA8SPAAaASc7Fxg9VgBELm
QGFigcB0V-Y1FEEUgFSHptVEd5V18BKA==



2. Sebastian Vettel pochodzi z Niemiec. On jest kierowcą formuły 1.

Formel -1-Fahrer sein – być kierowcą formuły 1 
Pamiętaj, aby w zdaniu odmienić czasownik sein!

https://cdn9.motorsport.com/images/mgl/0ZRkgkN0/s9/sebastian-
vettel-ferrari-1.jpg



3. Roger Federer pochodzi ze Szwajcarii. On gra w tenisa.

Przypominam!
aus der Schweiz –
ze Szwajcarii
spielen - grać

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/40/R_fed
erer.jpg/1200px-R_federer.jpg



4. Bastian Schweinsteiger pochodzi z Niemiec. On gra w piłkę nożną.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/
21/Bastian_Schweinsteiger_-
_July_2015_%28cropped%29.jpg



5. Simon Ammann pochodzi ze Szwajcarii. On uprawia skoki 
narciarskie.

https://www.skijumping.pl/content/images/news/powieksz/003_simon_ammann_2015-03-04_12-08-06.jpg



Übung 4/104 podręcznik
Ćwiczenie wykonaj pisemnie. Wpisz, jakie dyscypliny sportu 
uprawia się w podanych miejscach. 

Sport machen = Sport treiben – uprawiać sport

Dla chętnych! Nieobowiązkowe!
Napisz w zdaniach, co uprawia się na hali sportowej, 
na stadionie i w/na wodzie.



Übung 5/104
Ćwiczenie wykonaj ustnie. Przyporządkuj pytaniom 
właściwe odpowiedzi.

trainieren – trenować
der Lieblingssportler – ulubiony sportowiec



Übung 6/104
Ćwiczenie wykonaj ustnie. Jest to ćwiczenie wymowy głoski x
oraz zbitek głosek ey i sp. Przejdź na stronę 147, druga tabela 
od góry. Wysłuchaj nagranie nr 44, potem ponownie wysłuchaj 
nagranie i powtórz słownictwo za lektorem.



Poproszę o przesłanie na adres e-mail emilia.stelmach.sp6@gmail.com
do dnia 28 maja 2020 roku rozwiązanie ćwiczenia 3 i 4 str. 104 
w podręczniku.

Z wyrazami szacunku

Emilia Stelmach


