
Język niemiecki  

Klasa 8                                          den, 05.05.20  

                               Stunde 

Thema : Wem tut was weh? Kogo co boli? Utrwalenie wiadomości 

Podręcznik strona 96 

               Przypominam znaczenie czasownika wehtun-boleć 

O rzeczownik lub zaimek osobowy w celowniku pytamy za pomocą zaimka pytającego 

Wem? Komu ?czemu? 

Wem tut der Kopf weh? Kogo boli głowa? 

          W tej lekcji utrwalisz odmianę rzeczownika w celowniku (Dativ) oraz kiedy się go 

używa. 

Podręcznik strona 102. I .Celownik 

           Co to jest Dativ (celownik niemiecki)? 

Dativ to jeden z czterech przypadków niemieckich.  Dativ jest po to w zdaniu, żeby nie 

mówić „Kali jeść, Kali pić”. Zobacz, po polsku nie powiesz „Daję ty kwiaty”, tylko powiesz 

„Daję tobie kwiaty”. „Ty” zamieniło się na „tobie”, bo zmienił się przypadek. Podobnie jest w 

niemieckim : 

• „Daję ty kwiaty” = „Ich gebe du die Blumen.” (ani w wersji polskiej, ani niemieckiej 

nie został uwzględniony przypadek) 

• „Daję tobie kwiaty” = „Ich gebe dir die Blumen.” (komu? czemu daję – „tobie” – „ty” 

zamienił się na „tobie”,  „du” na „dir”  

 

•  W języku niemieckim na pytanie ,:Wie geht es dir? 

Odpowiadasz :  Mir geht es gut.( zaimek osobowy występuje w celowniku) 

 

 

Przyjrzyj się tabeli na stronie 102. Jakie prawidłowości zauważasz? 

 

      Wykonaj ustnie zadanie 8a na stronie 96. Zwróć uwagę na rzeczownik w celowniku, 

jest zaznaczony kolorem. Utrwalamy części ciała. 

Następnie wykonaj zadanie  w zeszycie ćwiczeń stronie 56 zad 9 i stronie  57 zad 10 i 13 

 

 A teraz klasę 8 zapraszam na cykl lekcji języka niemieckiego online. Pomoże to Wam 

zrozumieć popularne zagadnienia gramatyczne, znajdziecie również tam odpowiedź, jak 

się uczyć, żeby robić to szybko i skutecznie.   

Wie du mir, so ich dir! Zaimki dzierżawcze, osobowe i zwrotne 

 

https://youtu.be/7Cey2dFVACs 

https://www.nauka-niemieckiego.net/gramatyka/podstawy/przypadki-niemiecki/
https://youtu.be/7Cey2dFVACs


 

Klasa 8                                           den,  06.05.20      

                                                                                                                                                                          

Stunde 

Thema: Klassenarbeit -Sprawdzian wiadomości R-6 

Sprawdzian R-6 Gesundheit 

Obejmuje zagadnienia z podręcznika 

Strona  93,  94, 96, 98 

 i z zeszytu ćwiczeń  str 55 str 56  str 57 zad 10 str 58 zad 

17 i 18 

  

Link do test będzie aktywny w środę 06.05.2020 o godzinie 

10.00, test będzie trwał 30 minut.    

Link :                 

  https://www.testportal.pl/test.html?t=mq9kfCbhVDxJ                         

 


