
Donnerstag, den 28. Mai 2020

Moi Drodzy,

przed wami kolejne wyzwanie, tym razem zadania będą oceniane.

Wykonane prace prześlijcie  dzisiaj (28 maja) do godziny 14:00.

Rozwiązane zadania przesyłacie mi na maila: m.bolimowska.sp6@gmail.com

Powodzenia! Viel Glück!

Pozdrawiam

Marta Bolimowska

1. Wstaw właściwy rodzajnik, a następnie połącz słowo z jego polskim odpowiednikiem.

____ Brot ser żółty

____ Milch jajko

____ Salat masło

____ Schinken woda mineralna

____ Obst szynka

____ Ei chleb

____ Kaffee owoce

____ Saft bułka

____ Käse sok

____ Butter mleko

____ Mineralwasser kawa

____ Brötchen sałata

2. Wstaw czasownik essen we właściwej formie.

Zum Frühstück ________ ich ein Schinkenbrot.

Was ________ du zum Abendessen?



In Deutschland ________ wir Bratwurst mit Ketchup.

Paul ________ viel Obst und Gemüse.

Was ________ ihr zum Frühstück?

Die Kinder ________ zum Frühstück Cornflakes mit Milch.

Susi ________ oft Brötchen mit Butter und Marmelade.

3. Odpowiedz na pytanie jednym zdaniem.

Was isst du zum Frühstück?

4. Ułóż zdania we właściwej kolejności, zaczynając od podkreślonego wyrazu lub 

wyrażenia.

1) möchtest / du / essen / Was?

2) Ich / essen / möchte / Pizza.

3) Thomas / Brötchen mit Butter und Quark / Zum Frühstück / isst.

4) essen / Wir / zum Frühstück / Brötchen mit Honig.

5) trinken / Kaffee / Julia / möchte.

6) die Schüler / In Polen / Tomatensuppe mit Reis / essen.

5. Ułóż dialog w restauracji w odpowiedniej kolejności.

- Und was möchten Sie trinken?

- Guten Tag! Nehmen Sie bitte Platz! Bitte, hier ist die Speisekarte.

- Was möchten Sie?

- Einen Apfelsaft bitte.

- Ich möchte eine Brühe und Fleisch mit Bratkartoffeln.



6. Przetłumacz rzeczowniki złożone na język niemiecki. Pamiętaj o rodzajniku!

Sałatka owocowa –

Sok pomarańczowy –

Zupa mleczna –

Kanapka z żółtym serem –

Kawa z mlekiem –

Jogurt owocowy –

Bułka z szynką –

Zupa jarzynowa –

7. Przetłumacz zdania na język niemiecki.

1) Tina i Lukas chcieliby się napić coli.

2) Ona je na śniadanie kanapkę z kiełbasą.

3) W Austrii uczniowie jedzą sznycel wiedeński.

4) Michael chciałby się napić herbaty.

5) Co chciałbyś zjeść?

6) Chcielibyśmy zjeść mięso z frytkami.


