
den 21. Mai 2020
50. Stunde

Thema: Wie heißen die Verkehrsmittel?

Ziel: Znam nazwy środków transportu.

Na dzisiejszej lekcji zajmiemy się wprowadzeniem i utrwaleniem nazw 

środków transportu.

Zapisz datę i temat w zeszycie oraz te dwa słówka.Zapisz datę i temat w zeszycie oraz te dwa słówka.

das Verkehrsmittel - środek transportu

die Verkehrsmittel - środki transportu

To słowo ma taką samą formę w liczbie pojedynczej, jak w liczbie mnogiej. 

Aby rozszyfrować znaczenie, zwróć uwagę na rodzajnik

( Przypominam, że w liczbie mnogiej rzeczownik ma zawsze rodzajnik „die”)

Wymowę tego słowa przećwiczysz, słuchając nagranie nr 28 na następnym etapie 

lekcji.



Otwórz podręcznik na stronie 85, ćwiczenie 1. 
Ćwiczenie wykonaj ustnie. Najpierw wysłuchaj nagranie nr 27, potem wysłuchaj 
jeszcze raz nagranie, a następnie powtórz za lektorem słownictwo.



Otwórz zeszyt i zanotuj wysłuchane nazwy środków transportu. 

der Zug; die Züge – pociąg; pociągi

die U-Bahn – metro

Ciekawostka! Jest to skrót od wyrazu 

die Untergrundbahn – dosłowne 

tłumaczenie: kolej podziemna

das Fahrrad/Rad – rower

das Flugzeug – samolot

der Bus; die Busse – autobus; autobusy

das Auto - samochód

der Wagen – samochód (także: wóz, wózek, wagon)

die S-Bahn – szybka kolej miejska 

Ciekawostka! Jest to skrót od wyrazu 

die Schnellbahn. W Polsce chyba nie ma 

jeszcze odpowiednika takiej kolei.

das Taxi; die Taxis – taksówka; taksówki

die Straßenbahn – tramwaj

ulica



Übung 2/85 podręcznik
Ćwiczenie wykonaj ustnie. 
• Obejrzyj szyldy (die Schilder).  Z takimi szyldami spotkasz się w niemieckich 
miastach. 
1. zdjęcie – przystanek autobusowy i/lub tramwajowy (H od Haltestelle)
2. zdjęcie – metro (U od U-Bahn)
3. zdjęcie – szybka kolej miejska (S od S-Bahn)
4. zdjęcie – postój taksówek
5. Zdjęcie – lotnisko
6. zdjęcie – dworzec (der Hauptbanhnhof to dworzec główny)

• Przeczytaj zdania i przyporządkuj im właściwe zdjęcia.

Zanotuj w zeszycie:

fliegen – latać

abfahren – odjeżdżać

hier – tutaj

unten – na dole



Übung 5/85 podręcznik
Ćwiczenie wykonaj ustnie. Jest to ćwiczenie wymowy.

Przejdź do strony 145, druga tabelka od góry. Wysłuchaj nagranie nr 28, potem 
wysłuchaj nagranie jeszcze raz i powtórz za lektorem. To ćwiczenie zwraca uwagę wysłuchaj nagranie jeszcze raz i powtórz za lektorem. To ćwiczenie zwraca uwagę 
na wymowę głosek h (nieme), ü i zbitki głosek st.



Übung 1 str. 59 zeszyt ćwiczeń
W ćwiczeniu należy wpisać nazwy środków transportu w języku niemieckim 
przy ich odpowiednikach w języku angielskim.

Übung 2 str. 59 zeszyt ćwiczeń
W ćwiczeniu należy przekreślić nazwę środka transportu, która nie pasuje 
do zdjęcia (szyldu).  Jeżeli masz z tym problem, zapoznaj się jeszcze raz 
z informacjami na slajdzie nr 4 (ćw. 2 str. 85 w podręczniku)



Poproszę o przesłanie na adres e-mail emilia.stelmach.sp6@gmail.com do dnia 
28 maja 2020 roku ćwiczenie 1 i 2 str. 59 zeszyt ćwiczeń

Chętne osoby mogą dodatkowo (zadanie nieobowiązkowe) wykonać ćw. 3 i 4 
str. 59 w zeszycie ćwiczeń.

Z wyrazami szacunku

Emilia StelmachEmilia Stelmach


