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Klasy 7a i 7e 

Witajcie  

 

Temat: Was macht fit? Dzięki czemu jesteśmy w formie? 

Cele: 1. Utrwalenie słownictwa związanego z jedzeniem w trakcie 

omawiania tworzenia rzeczowników złożonych. 

2. Zapoznanie się ze sposobami tworzenia rzeczowników złożonych. 

 

Tworzenie w języku niemieckim rzeczowników złożonych nie jest 

skomplikowane. Trzeba trzymać się jednej ważnej zasady: słówko 

główne, to które będziemy opisywali jakimś innym bądź innymi 

słówkami jest ZAWSZE ostatnim słowem całego rzeczownika 

złożonego. Ono też nadaje całemu rzeczownikowi rodzajnik. 

Wszystkie słówka rzeczownika złożonego zapisane są z nim 

ŁĄCZNIE.  

Zwróćcie uwagę, ze w języku polskim robimy odwrotnie. Oto 

przykłady: 

praca domowa – die Hausaufgabe 

park miejski – der Stadtpark 

święto szkoły – das Schulfest 



Wykonajcie proszę ćwiczenie polegające na utworzeniu 

rzeczowników złożonych z podanych niżej słówek i zapiszcie ich 

polskie znaczenie. Pamiętajcie koniecznie o tym co było zapisane 

powyżej: 

der Salat + das Gemüse –  

die Gurken + die Suppe –  

der Joghurt + der Apfel –  

das Geschäft (sklep) + die Blumen (kwiaty) – 

das Wasser + mineral – 

 

Wykonajcie w zeszycie ćwiczeń ćwiczenia od 1 do 4 ze strony 61. 

 

Temat: Czasownik zwrotny – wprowadzenie. 

Cel: Zapoznanie z odmianą czasowników zwrotnych. 

 

Czasownik zwrotny to forma czasownika tworzącego orzeczenie w 

zdaniu, w którym podmiot jest jednocześnie wykonawcą i odbiorcą 

czynności, czyli prościej mówiąc podmiot wykonuje czynność „ na 

sobie samym”. W języku polskim czasowniki takie posiadają cząstkę 

”się”, np. myć się, czesać się, śpieszyć się, znajdować się itp.            

W języku niemieckim czasowniki zwrotne w większości posiadają 

odpowiednio cząstkę „sich”. W odróżnieniu od języka polskiego 

cząstka „sich” odmienia się przez osoby. 

 

 

 



 Oto przykłady: 

sich kämmen – czesać się  

ich – kämme mich    wir – kämmen uns 

du – kämmst dich      ihr – kämmt euch 

er,sie,es – kämmt sich   sie/Sie – kämmen sich 

 

Po polsku mówimy: 

ja – czeszę się 

ty – czeszesz się 

on, ona, ono czesze się itd.  

A więc cząstka „się” jest w polskich czasownikach zwrotnych 

nieodmienna. 

 

Zapiszcie tę notatkę w zeszytach i postarajcie się to zapamiętać. 

Ćwiczenia z czasownikami zwrotnymi na następnej lekcji. 

 

Pozdrawiam. P.J. 

 


