
Klasa  7 a , 7 b                                                                                                    den,  08.06.20      

                                                                                                                              den 10.06.20                                            

Stunde 

Thema:  In einer Boutique-W butiku-dialogi w sklepie.                   

  Dziś poznamy słownictwo związane z zakupami: 

Niemcy bardzo dużą uwagę przywiązują do zwrotów grzecznościowych, co między innymi 

słychać robiąc zakupy w sklepie. O tym jak brzmieć ładnie i grzecznie nie tylko w sklepie, ale 

generalnie po niemiecku – dowiesz się poniżej:  

Wersja niemiecka Wersja polska 

Guten Tag! Können Sie mr bitte helfen, ich suche nach 

diese Schuhe in der Größe 46. 

Dzień dobry! Czy może mi 

pan/pani pomóc,  

szukam tych butów w rozmiarze 46 

Na klar, ich schaue mal nach. Oczywiście, już patrzę. 

Danke schön! Dziękuję. 

Leider haben wir Ihre Größe nicht. Haben Sie aber diese 

Schuhe im Angebot gesehen? 

Niestety, 

 nie mamy pana rozmiaru. 

 Ale czy widział 

 pan te buty w ofercie? 

Noch nicht. Nike Schuhe für 39,99 EUR? Das ist doch ein 

Schnäpchen! Ich probiere die mal an. 

Jeszcze nie.  

Buty Nike za 39,99 EUR? 

To jest dopiero okazja!  

Przymierzę je. 

Und? Ist die Größe richtig? I? Czy rozmiar 

 jest odpowiedni? 

Die Schuhe sind sehr bequem und preiswert. Ich nehme sie 

mit! 

Buty są bardzo wygodne  

i korzystne cenowo. 

 Biorę! 

Wie wollen Sie bezahlen? Jak chce pan zapłacić? 

Ich würde gerne mit Karte bezahlen. Chciałbym 

 zapłacić kartą. 

Bitte tippen Sie den PIN ein. Proszę wprowadzić  

PIN. 

Danke, einen schönen Tag noch für Sie! Dziękuję, miłego dnia! 



Wersja niemiecka Wersja polska 

Danke, für Sie auch, Aufwiedersehen! Dziękuję,  

dla pani również, 

 do widzenia! 

 

Podobny dialog  w sklepie znajduję się w podręczniku na stronie 109 w zad 2a Posłuchaj 

nagrania. 

Podręcznik str 109 zad 2b, słuchaj nagrania i powtarzaj słowa za lektorem. 

A teraz klasę  7 zapraszam na cykl lekcji języka niemieckiego online. Pomoże to Wam 

zrozumieć zagadnienia gramatyczne i ćwiczyć wymowę.  

https://youtu.be/_G3TNlOy6-A 

 

 

Kontynuujemy  temat wyrażeń w sklepie odzieżowym: 

W ćwiczeniu Im Bekleidungsladen – W sklepie odzieżowym chodzi o dopasowanie par – 

wersji w języku polskim z wersją w języku niemieckim. Dzięki temu poznasz lub powtórzysz 

zwroty związane z robieniem zakupów: 

https://learningapps.org/watch?v=pfhrshqzt01 

 

Spróbujcie sami ułożyć dialog w sklepie odzieżowym  do zeszytu:  podręcznik str 109 zad 4 

 

https://learningapps.org/watch?v=pfhrshqzt01

