
Dzień dobry! 
 
den 21. Mai 2020 

51. Stunde 
Thema: Wohin gehen wir heute? 
Ziel: Znam nazwy wybranych miejsc w mieście. 
 
die Stadt – miasto 

in der Stadt – w mieście 

 
Na dzisiejszej lekcji poznasz wybrane miejsca w mieście. 
 
Übung 1/74 (podręcznik) 
Posłuchaj nagrania, a następnie wysłuchaj go jeszcze raz i powtórz słownictwo za lektorem. 
Na końcu napisz wyrazy z rodzajnikiem określonym (der, die, das) w zeszycie oraz dopisz 
tłumaczenie. Tłumaczenie tych wyrazów znajdziesz w punkcie „Nazwy budynków, miejsc 
w mieście” na stronie 81 w podręczniku. 
 
Übung 2/74 (podręcznik) 
Przeczytaj tekst o Sebastianie Vettel, który znajduje się w tym ćwiczeniu. 
 

 
 
Następnie uzupełnij ustnie zdanie pod tekstem. 
 
Sebastian Vettel geht in seiner Freizeit ins … (basen) und ins … (koncert). 
 
Übung 3/74 (podręcznik) 
Ćwiczenie wykonaj ustnie. Przeczytaj jeszcze raz tekst o Sebastianie Vettel w ćwiczeniu 2. 
Następnie powiedz, które z 4 zdań w tym ćwiczeniu jest zgodne z treścią tekstu. Przetłumaczę 
wyrażenia, które pomogą Ci podjąć decyzję. 
keine alte Musik – żadnej starej muzyki 

der Rennfahrer – kierowca wyścigowy 

schwimmen – pływać 

er mag (→mögen – lubić) – on lubi 

 

Komentarz [E1]: Dokąd dzisiaj idziemy? 

Komentarz [E2]: Sebastian Vettel – 
niemiecki kierowca wyścigowy, startujący 
w mistrzostwach świata Formuły 1 od 2007 
roku. Vettel jest czterokrotnym mistrzem 
świata Formuły 1, trzykrotnym 
wicemistrzem świata w sezonach 2009, 
2017 i 2018, a także drugim wicemistrzem 
w sezonie 2015.  
Źródło: 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sebastian_Ve
ttel 



Übung 1/47 (zeszyt ćwiczeń) 
Znajdź w diagramie 6 nazw miejsc i zakreśl na niebiesko rzeczowniki rodzaju męskiego (der), 
a na zielono – rodzaju nijakiego (das). Pozostałe litery czytane kolejno rzędami utworzą 
hasło. Wpisz je pod wyrazem Lösung (rozwiązanie). 
 
Übung 3/47 (zeszyt ćwiczeń) 
W tym ćwiczeniu należy połączyć zdania. Zdania 1.-6. oznaczają czynność, a zdania A.-F. 
miejsce, do którego powinna ona (sie) lub powinien on (er) iść. 
 
Bardzo proszę przesłać do dnia 28 maja 2020 roku rozwiązanie ćwiczeń 1 i 3 str. 47  
w zeszycie ćwiczeń na adres e-mail emilia.stelmach.sp6@gmail.com 
 

Z poważaniem 
 

Emilia Stelmach 
 
 
 
 


