
Klasa 8b/8c 
WTOREK 17.03. 
 
TEMAT: ĆWICZENIA UTRWALAJĄCE PRZYIMKI Z CELOWNIKIEM I BIERNIKEM – 
ĆWICZENIA LEKSYKALNO – GRAMATYCZNE 
 
Proszę przepisać do zeszytu albo wydrukować i wkleić. 
 
CELE LEKCJI: 
POWTÓRZENIE I UTRWALENIE PRZYIMKÓW Z CELOWNIKIEM I BIERNIKIEM 
POWTÓRZENIE I UTRWALENIE SŁOWNICTWA – NAZWY MIEJSC I ŚRODKÓW 
LOKOMOCJI 
 
Przyimki z celownikiem: 
aus – z, (ze środka, z wewnątrz), bei – u, przy, mit – z (z kimś, z czymś), gegenuber – naprzeciwko, 
nach – do (państwa, miasta), po; zu – do (kogoś, do jakiegoś budynku), seit – od (od jakiegoś czasu) 
Przyimki z biernikiem: 
durch – przez, um – o, wokół, dookoła, entlang – wzdłuż, gegen – przeciwko, fur – dla, na, za 
 
Tabelka z rodzajnikiem określonwym  (mianownik, celownik, biernik) 
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Ub. 1 
 
Wpisz odpowiednio podane wyrażenia 
 
an der – auf dem – auf der – in der 
 
1. ……………………..: Tankstelle, Haltestelle 
2. ……………………..: Bahnhof, Flughafen, Parkplatz, Sportplatz 
3. ……………………..: Post 
4. ……………………..: Apotheke, Backerei, Bibliothek, Kirche, Schulle 
 
Ub. 2 Narysuj tabelę, w jedenej kolumnie wpisz przyimki łączące się z celownikiem, w drugiej 
kolumnie przyimki z biernikiem 
 
ohne – gegenuber – nach – aus – seit – um – gegen – fur – entlang – durch – bei – mit – von – zu 
 
 
 
 
 



Ub. 3 
Uzupełnij zdania brakującymi przyimkami. 
 
1. …………………….der Schule gehe ich einkaufen. 
 
2. Peter wohnt ………………………...der Post. 
 
3. Ich gehe ……………………...meinen Freunden in die Pizzeria. 
 
4. ……………….einem Jahr schimme ich in einem Verein. 
 
5. Am Wochenende fahrt Linda …………………..den Grosseltern. 
 
Ub. 4. Ułóż zadnia.Pamiętaj o odmianie czasownika. 
 
1. gehen, um, der Hund, das Haus 
2. ich, zu , mit, der Schule, dem Bus, fahren. 
3. sein, von, die Uhr, dem Opa 
4. studieren, mein Bruder, Medizin, dem Jahr, seit. 
 
Zeszyt ćwiczeń 
 
Ub. 1,2, 3, 4, Seite 66 


