
Witam was, 

uczymy się  dalej zdalnie, liczę na waszą solidność. Jeśli chodzi o język niemiecki, nie chce 

Was zasypywać zadaniami, ale pragnę zachęcić do słuchania piosenek, nagrań audio tekstów 

-związanych z tematem tygodnia. 

Przypominam, że wszystkie nagrania audio do podręcznika znajdują się na stronie 

www.chmura.klett.pl 

Słuchasz, oglądasz i uczysz się tam, gdzie jest to dla Ciebie wygodne! Zapraszam do nauki. 

W tym tygodniu rozpoczynamy rozdział 6  temat Essen 

Oto polecenia na dzisiaj klasa 7 

24.III.2020 Thema:Das esse ich gern! 

Rozdział 6 

Zapoznajcie się z materiałem z podręcznika str. 86 zad 1a,1b następnie str. 87 zad 2a 

W tym rozdziale nauczysz się nazywać posiłki i potrawy. 

PROSZĘ PRZEPISAĆ DO ZESZYTU PODANE SŁOWNICTWO:(ewentualnie można 

wydrukować i wkleić do zeszytu, jeśli jest taka możliwość) 

Das Essen – jedzenie i das Trinken – picie (jako czynność) –  Jest to tak powszechny temat, 

że wręcz trzeba się z nim zaprzyjaźnić :).  

 Głównymi czasownikami potrzebnymi do wypowiadania się na temat picia i jedzenia są: 

▪ essen – jeść 

▪ trinken – pić 

▪ mögen – lubić 

▪ möchten – chcieć/chciałbym 

Przypominamy sobie odmiane tych czasowników: 

▪ ich –              esse/trinke/mag/möchte 

▪ du –               isst/trinkst/magst/möchtest 

▪ er, sie, es –    isst/trinkt/mag/möchte 

▪ wir –              essen/trinken/mögen/möchten 

▪ ihr –              esst/trinkt/mögt/möchtet 

▪ Sie, sie –       essen/trinken/mögen/möchten 

Jak wyraźić głód i pragnienie, dowiesz się poniżej. 

▪ Ich habe Hunger – dosłownie: mam głód. Ich bin hungrig.– Jestem głodny 

▪ Ich habe Durst – dosłownie: mam pragnienie. Ich bin durstig. – jestem spragniony/chce mi 

się pić. 

Zapoznaj się teraz z podstawowymi pytaniami i odpowiedziami dotyczącymi omawianego 

tematu. 

http://www.chmura.klett.pl/
https://gerlic.pl/category/slownictwo-i-cwiczenia-tematyczne/jedzenie-i-picie/


▪ Was trinkst du gern? (Co chętnie pijesz?)– Ich trinke gern Tee. (Piję chętnie herbatę.) 

▪ Was isst du gern? (Co chętnie jesz?)– Ich esse gern Kuchen. (Jem chętnie ciasta.) 

▪ Was magst du? (Co lubisz?)– Ich mag Obst. (Lubię owoce.) 

▪ Was möchtest du essen? (Co chciałbyś zjeść?) – Ich möchte eine Banane essen. (Chciałbym 

zjeść banana.) 

▪ Was möchtest du trinken? (Czego chciałbyś się napić?)– Ich möchte einen Kaffee trinken. 

(Chciałbym się napić kawy.) 

Utrwalamy nowe słówka przy pomocy zeszytu ćwiczeń s.58 zad 1. oraz 2, 4. 

Niebawem kolejne ćwiczenia :) 

 

W razie problemów, pytań, proszę pisać.   

 

Pozdrawiam 

 

 

 

https://gerlic.pl/category/slownictwo-i-cwiczenia-tematyczne/owoce/

