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Witajcie moi Drodzy, 

przed nami kolejny tydzień, nowe wyzwania czekają.

Na dzisiejszej lekcji będziemy zajmować się słowotwórstwem, będziemy tworzyć 
rzeczowniki złożone.

Schreib das Thema, Stunde, Datum

Donnerstag, den 21. Mai 2020

Stunde

Thema: Was macht fit? Tworzenie rzeczowników złożonych. 

Otwórz podręcznik na stronie 90, 

Zadanie 2 

1. das Käsebrot – zastanów się, jakie słowa ukryły się w tym wyrazie.

      (der )    Käse + (das ) Brot = das Kasebrot = kanapka z serem żółtym
 Rodzajnik rzeczownika złożonego, pochodzi od drugiego  rzeczownika. W tym 
przykładzie jest to słówko Brot

2. die Gemüsesuppe = das Gemüse + die Suppe = zupa jarzynowa

3. der Orangensaft = die Orangen + der Saft = sok pomarańczowy

4. der Obstsalat = das Obst + der Salat = sałatka owocowa

5. der Obstjoghurt = das Obst + der Joghurt = jogurt owocowy

Zadanie 1. Uzupełnij rzeczowniki złożone. Pamiętaj o rodzajnikach określonych (der,
die albo das)

1. …………...Milch……………..- kawa z mlekiem

2. …..      …………….brot – bułka z szynką

3. …..     …………….suppe – zupa mleczna



4. …..     Wurst……. - kanapką z kiełbasą

5. …..     Kartoffel…………. - sałatka ziemniaczana

Zadanie 2 

Wpisz odpowiednio podane wyrazy 

das Brötchen             der Orangensaft                  die Milch       der Obstsalat

1. ……………………….+ der Kaffee = der Milchkaffee

2. die Orangen + der Saft = ………………………………

3. der Schinken + … ………………….. = das Schinkenbrotchen

4. das Obst + der Salat = ……………………………….

Zadanie 2.

Uzupełnij tłumaczenie rzeczowników złożonych

1. das Schinkenbrötchen -

2. der Orangensaft -

3. die Tomatensuppe -

4. der Obstsalat -

5. das Butterbrot -

Zadanie 3 

Przetłumacz 

1. zupa ogórkowa (ogórki + zupa) - 

2. kanapka z szynką ( szynka + chleb) - 

3.  praca domowa :) (dom + zadanie) -



Dla chętnych 

Jeżeli nie wiesz jeszcze jak tworzymy rzeczowniki złożone w języku niemieckim, 
obejrzyj filmik

https://www.youtube.com/watch?v=CGccO7K9L80

Sporządzoną notatkę prześlij do 26 maja do wtorku do godz. 12:00 

!!!!!
28 maja (czwartek) otrzymacie kartę pracy i tego samego dnia do godz.14:00 
przesyłacie na mojego maila:

m.bolimowska.sp6@gmail.com

 Zadania będą oceniane! Proszę pilnować terminu! Zadania obejmują materiał od 
23.04. do 21.05. (wtedy otrzymaliście kartę pracy z nowym tematem – jedzenie)
Ważne – powtórz:
słownictwo (jedzenie – str.86 podręcznik); odmiana czasowników essen, möchten, 
pytanie i udzielanie odpowiedzi co jesz na śniadanie; dialog w restauracji, 
rzeczowniki złożone. W podręczniku materiał od str.86 do 90.

pozdrawiam 

Marta Bolimowska


