
Dzień dobry! 
 
den 23. April 

46. Stunde 
Thema: Er geht oft ins Schwimmbad.  

Ziel:  Potrafię powiedzieć, dokąd idę, stosując znane mi nazwy miejsc i budynków. 
 
 
Na początku zapoznaj się ze zdaniami. Co zauważyłeś/aś? 
 
Wohin geht ihr? 
 
 

 
Wir gehen  

in den Park. 
auf den Sportplatz. 
in die Diskothek. 
ins (in+das) Schwimmbad. 

 
 
 
Gdy określamy ruch, przemieszczanie się (np. po czasownikach gehen – iść, fahren – jechać) 
stosujemy po przyimkach in i auf rzeczowniki w 4. przypadku (biernik – Akkusativ) 
 

in + Akk. ( 4 przypadek) – do 

auf – na  
 

Przypominam, jak wygląda rodzajnik określony w 1. i w 4. przypadku. 

1. Nominativ 4. Akkusativ 

der Park ! den Park ! 

die Diskothek die Diskothek 

das Schwimmbad das Schwimmbad 

die Kinos (l. mnoga - kina) die Kinos 

 

Odpowiadamy wtedy na pytanie zaczynające się zaimkiem pytającym: 
wohin? – dokąd? 
 
Informację na ten temat znajdziesz w podręczniku na stronie 83 w punkcie „Określanie 
przemieszczania (się)”. 
Wykonaj w zeszycie notatkę. 
 
Übung 4/74 (podręcznik) 
Ćwiczenie wykonaj pisemnie. Należy uzupełnić zdania odpowiednimi nazwami miejsc lub 
budynków z ćw. 1 str. 74 w podręczniku. Pamiętaj o odpowiednim rodzajniku określonym w 
4 przypadku. 

Komentarz [E1]: Dokąd (wy) idziecie? 

Komentarz [E2]: My idziemy do parku. 

Komentarz [E3]: My idziemy na boisko. 

Komentarz [E4]: My idziemy do 

dyskoteki (dosłowne tłumaczenie). W 

języku polskim poprawne tłumaczenie 

będzie brzmiało „na dyskotekę”. 

Komentarz [E5]: My idziemy do basenu 

(dosłowne tłumaczenie). W języku polskim 

poprawne tłumaczenie będzie brzmiało „na 

basen”. 



Übung 5/74 (podręcznik) 
Ćwiczenie wykonaj pisemnie. Dokończ zdania i napisz je w zeszycie. W nawiasie znajduje 
się rzeczownik w 1 przypadku. Trzeba wstawić rzeczownik w 4 przypadku. Pomoże Ci przy 
tym ćwiczeniu tabela powyżej. 
 
Ćwiczenie 2 str. 47 (zeszyt ćwiczeń) 
Wpisz odpowiednio do tabeli rzeczowniki z zadania 1 (der Park, der Garten, der Zoo, das 
Theater, das Café, das Stadion) 
 
Übung 9/75 (podręcznik) 
Ćwiczenie wykonaj ustnie. Obejrzyj zdjęcia i dokończ zdania. 

1. na stadion 
2. na dyskotekę 
3. do supermarketu 
4. na basen 

 
(Wszystkie te nazwy miejsc/budynków łączmy z przyimkiem „in”.  
Tylko der Sportplatz łączymy z przyimkiem „auf”.) 
 
Proszę przesłać ćw. 4 i 5 str. 74 z podręcznika i ćw. 2 str. 47 z zeszytu ćwiczeń do dnia 30 
kwietnia 2020 roku na adres e-mail emilia.stelmach.sp6@gmail.com 
 

Z poważaniem 
 

Emilia Stelmach 


