
Język niemiecki  

Klasa 8                                                                                             den,  12.05.2020  

                               Stunde 

Thema : Mit dem Bus oder zu Fuβ? 

Podręcznik strona 77 

Klasa 8 wracamy do rozdziału 5 na temat podróżowania, utrwalamy jeszcze raz 

słownictwo związane z podróżowaniem. 

               Przypominam znaczenie czasowników fahren-jechać, reisen -podróżować 

Jak opisać po niemiecku, jakim środkiem transportu podróżujemy? 

Womit fährst du ? 

W tym celu należy użyć przyimka mit, którego jedną z funkcji jest zastępowanie polskiego 

narzędnika. 

Narzędnik jest to przypadek, którego nie ma w języku niemieckim. Odpowiada on na pytania 

„kim? czym?”. 

W języku niemieckim możemy zastąpić go przyimek mit, który łączy się z celownikiem 

(Dativ), np.: 

Das Kind spielt mit dem Ball. – Dziecko bawi się piłką. 

Podobnie jest ze środkami transportu. Przypomnijmy je sobie:  

der Zug – pociąg 

der Bus – autobus 

der Wagen / das Auto – samochód 

der Roller – hulajnoga 

der E-Roller (der Elektro-Roller) – hulajnoga elektryczna 

die Bahn – kolej 

die U-Bahn (Untergrundbahn) – metro 

die S-Bahn (Schnellbahn) – szybka kolej miejska 

die Straßenbahn / die Tram (w Szwajcarii) – tramwaj 

die Fähre – prom 

das Flugzeug – samolot 

das Fahrrad / das Velo (w Szwajcarii) – rower 

das E-Bike (das Elektrofahrrad) – rower elektryczny 

das Schiff – statek 



das Boot – łódź 

Jeśli chcemy po niemiecku powiedzieć, że jedziemy czymś używamy właśnie 

przyimka mit: 

mit dem Zug fahren – jechać pociągiem 

mit der Bahn reisen – podróżować koleją 

mit dem Flugzeug reisen – podróżować samolotem 

mit dem Schiff fahren – płynąć statkiem (nie używa się czasownika schwimmen) 

Jednak: 

Rad fahren / radeln – jeździć rowerem 

Można powiedzieć też: mit dem Fahrrad fahren 

Zauważ różnicę: 

Ich fahre mit dem Auto. – Jadę samochodem. (niekoniecznie prowadzę) 

Ich fahre das Auto. – Prowadzę samochód. 

 

      Wykonaj ustnie zadanie 2 na stronie 77. Zwróć uwagę na rzeczownik w celowniku, 

jest zaznaczony kolorem. 

Następnie wykonaj zadanie 2,3,4,5 na stronie 46zeszyt ćwiczeń.(tych zadań nie 

wysyłamy, były już sprawdzane w szkole na początku marca, uzupełniamy braki, jeżeli 

ktoś ma zaległości) 

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

Wam zrozumieć zagadnienia gramatyczne i ćwiczyć wymowę.  

 

Kurs niemieckiego - odc. 35: Transport [Mówimy po niemiecku] 

 

https://youtu.be/3rv1x7y4Sl4 

Proszę uważnie oglądnąć ten krótki materiał, ponieważ tam znajduje się zadanie domowe, 

sprawdzimy jutro na lekcji. 
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