
Język niemiecki  

Klasa 8                                                                                             den 19.05.20                                                                                                   

                               Stunde 

Thema :   Urlaubsziele 

 
Podręcznik strona 80          

      Wykonaj ustnie zadanie 7a na stronie 80. Zwróć uwagę na rzeczownik i przyimek w 

bierniku. 

 
        A teraz kolej na rzeczowniki der See (jezioro) oraz die See (morze).  

Są to tzw. homonimy, czyli słowa, które brzmią w języku niemieckim tak samo, ale mają inne 

znaczenie. Wielokrotnie mylą się one moim uczniom, mi myliły się kiedyś. A jak jeszcze 

dodamy do nich przyimek an i odmienimy całość przez przypadki, to zawiłości nie ma końca. 

Mam nadzieję, że moje kilka słów wyjaśnienia oraz przykłady użycia rozwieją Wasze 

wątpliwości i pomogą w prawidłowym użyciu. 

Zacznijmy od tłumaczenia: zapisz do zeszytu  

der See, -n – jezioro, -a 
die See, -n – morze, -a 

        Pierwsze, co rzuca się w oczy, to inny rodzaj tych rzeczowników (stąd moja 

„kolorowanka”). Jezioro jest rodzaju męskiego (der See), morze natomiast żeńskiego (die 

See). Liczba mnoga jest w obydwu przypadkach identyczna i brzmi die Seen.  

 

 

          Przyjrzyjmy się teraz użyciu tych rzeczowników w najbardziej popularnych zwrotach, 

czyli razem z przyimkiem an. Przyda się powtórka użycia przyimków z celownikiem 

i biernikiem. 

Pytania i odpowiedzi w bierniku 

Wohin fährst du? – Dokąd jedziesz? (ruch) 
Ich fahre an den See. – Jadę nad jezioro. (Akkusativ – biernik) 
Ich fahre an die See. – Jadę nad morze. (Akkusativ – biernik) 

Pytania i odpowiedzi w celowniku 

Wo bist du? – Gdzie jesteś? (bezruch, stan) 
Ich bin an dem (am) See. – Jestem nad jeziorem. (Dativ – celownik) 
Ich bin an der See. – Jestem nad morzem. (Dativ – celownik) 

 

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

Wam zrozumieć zagadnienia gramatyczne i ćwiczyć wymowę.  

https://blog.tyczkowski.com/2011/02/przyimki-z-celownikiem-i-biernikiem-wechselpraepositionen/
https://blog.tyczkowski.com/2011/02/przyimki-z-celownikiem-i-biernikiem-wechselpraepositionen/


am Meer, ans Meer, im Meer - wszystko o morzu, jeziorze i wodzie 

 

https://youtu.be/AC39UvWRDKc 

 

A teraz czas na  zeszyt ćwiczeń - Sprawdzamy czy nie mamy zaległości str 48. zad 13, 14   

oraz  str 49 zad 17 (tych zadań nie wysyłamy sprawdzimy jutro na lekcji) 

Przypominam jutro kartkówka 3 ostatnich zajeć. 

 

 

 

https://youtu.be/AC39UvWRDKc

