
Wydrukuj i wklej lub przepisz do zeszytu.

Donnerstag, den 21. Mai 2020

Thema: Wyrażanie opinii na temat kupowania ubrań. Odmiana przymiotnika
po rodzajniku określonym i nieokreślonym w mianowniku i bierniku –

ćwiczenia gramatyczne.

Cele:

- utrwalenie słownictwa związanego z modą i ubraniami

- utrwalenie odmiany przymiotnika po rodzajniku określonym i nieokreślonym 
w mianowniku i bierniku

- wyrażanie opinii na temat garderoby

Zadanie 1

Spójrz na tabelkę i utrwal sobie odmianę przymiotnika po rodzajniku 
określonym i nieokreślonym w mianowniku i bierniku.

Maskulinum 
(rodzaj 
męski)

Femininum 
(rodzaj 
żeński)

Neutrum 
(rodzaj nijaki)

Plural (liczba 
mnoga)

Nominativ
(mianownik)
Kto? Co?
Wer? Was?

der -e
ein -er

die -e
eine -e

das -e
ein -es

die -en
-e

Genitiv
(dopełniacz)
Dativ
(celownik)
Akkusativ
(biernik)
Kogo? Co?
Wen? Was?

den – en
einen -en

die -e
eine -e

das -e
ein -es

die -en
-e



Zadanie 2

Otwórz zeszyt ćwiczeń na stronie 75 i rozwiąż zadanie 1 

Wybierz właściwą formę przymiotnika odmienionego po rodzajniku 
określonym.

Uwaga! Czasownik finden oznacza sądzić, uważać i łączy się z biernikiem.

Odmiana czasownika finden:

ich finde

du findest

er, sie, es findet

wir finden

ihr findet

sie/Sie finden

Przykładowe zdania:

Ich finde den schwarzen Mantel schön. Uważam czarny płaszcz za ładny.

Die grünen Socken finde ich modisch. Uważam zielone skarpetki za modne.

Zadanie 3

Otwórz podręcznik na stronie 105 i wykonaj zadanie 4 i 6

Zad. 4  W zeszycie zapisujemy zdanie i obok odmieniony przymiotnik po 
rodzajniku określonym wraz z rzeczownikiem!

Zad. 6  Wszystkie zdania zapisujemy w zeszycie. Spójrz na rysunek i uzupełnij 
zdania właściwymi kolorami. Pamiętaj o odmianie przymiotnika (koloru) 
zgodnie z odmianą przymiotnika po rodzajniku określonym.

Zadanie 3a

Odpowiedz na pytanie: Wie findest du die Kleidung auf dem Foto in Aufgabe 
6? (Co sądzisz o ubraniu przedstawionym na zdjęciu w zadaniu 6?) Napisz 2 
zdania.

Beispiel (przykład): Ich finde die Kleidung cool. Die gelbe Jacke finde ich 
modisch. Uważam ubranie za super. Żółtą kurtkę uważam za modną.



Zadanie 4

Przetłumacz zdania na język niemiecki. Użyj rodzajnika określonego. Pamiętaj o
wybraniu właściwego przypadku!

Beispiele (przykłady):

Mam na sobie czerwony sweter. Ich habe den roten Pulli an.

To jest żółta bluzka. Das ist die gelbe Bluse.

1. Ona ma na sobie niebieską sukienkę.
2. To jest nowa bluza.
3. On nosi czarne buty sportowe.
4. Pani Schmidt ma na głowie brązowy kapelusz.
5. Susi ma na szyi pomarańczowy szalik.
6. Mam na sobie nową spódniczkę.
7. To jest modna kurtka.
8. My nosimy szare rękawiczki.

Zadanie 5

Ułóż wyrazy/wyrażenia we właściwej kolejności tak, aby utworzyć zdanie 
oznajmujące. Następnie wpisz końcówkę przymiotnika zgodnie z odmianą po 
rodzajniku nieokreślonym. Zacznij zdanie od podkreślonego wyrazu. 

1. hat/Thomas/an/ein neu_ T-Shirt.
2. Sie  /trägt/ein alt_ Kleid.
3. weiß_ Schuhe/Wir/tragen.
4. hat/um/Herr Schmidt/eine blau_ Krawatte.
5. Ich  /auf/eine modisch_ Mütze/habe.
6. Das  /ein schön_ Pulli/ist.
7. an/Markus/hat/eine grau_ Hose.
8. Wir  /alt_ Sportschuhe/tragen.



Jeśli masz pytania, pisz do mnie na maila.

Sporządzoną notatkę z rozwiązanymi zadaniami prześlij do 26.05.2020 (do 
wtorku) do godz. 12:00 na: m.bolimowska.sp6@gmail.com

Zadanie 6

Rozwiąż quiz. 

quizizz.com/join?gc=2257622

Quiz można wykonać do 26 maja do godziny 12:00.

pozdrawiam

Marta Bolimowska

mailto:m.bolimowska.sp6@gmail.com

