
                                                   Stunde                                                     der,26.März 

                                                                                                                                                 

 

Thema: Wady i zalety zakupów w centrum handlowym. 

1. Przepiszcie sobie do zeszytu najważniejsze słówka z tej lekcji: 

 einkaufen – robić zakupy – jest to czasownik rozdzielnie złożony, 

czyli odmiana brzmi: Ich kaufe gern ein. Lubię robić zakupy 

 Einkäufe machen – robić zakupy 

 das Angebot – oferta 

 das Sonderangebot – promocja 

 der Rabatt – rabat, zniżka 

 der Ausverkauf – wyprzedaż 

 die Bonuskarte – karta rabatowa 

 teuer – drogi 

 billig – tani 

 günstig – korzystnie 

 preiswert - tanio 

 das Einkaufszentrum – centrum handlowe 

 das Geschäft = der Laden – sklep 

 die Auswahl – wybór 

 

2. Podr. Str. 72 – ćw. 1 i 2 zrobić sobie ustnie( nie wpisywać do zeszytu). 

3. Podr. Str. 73 – ćw. 3 , proszę wpisać wszystko z tabeli do zeszytu. Po 

lewej stronie są Vorteile ( zalety) , a po prawej Nachteile ( wady). 

Następnie przetłumaczyć te zwroty i się ich nauczyć. 

Dla przypomnienia: zwrot „es gibt” – jest, są 

                                                „man kann” – można 

                                                „man muss” - trzeba 

 

Następnie przechodzicie do ćwiczeń : 

i. Ćw. Str. 47 / 33, 34,35,36. 

4. Do obejrzenia i poćwiczenia wymowy  zadania z Quizlet: 



 

https://quizlet.com/pl/368514140/jezyk-niemiecki-rozdzial-7-

zakupy-i-uslugi-flash-cards/ 

https://quizlet.com/pl/453484559/niemiecki-w-sklepie-flash-

cards/ 

   Przypominam , że na quizlett robicie sobie samodzielnie 

ćwiczenia: fiszki, dopasowania,pisanie,itd. a na końcu test i i 

możecie mi wysyłać screeny na Messengera jak do tej pory. 

Ćwiczcie proszę też wymowę , klikając na głośnik z lewej strony 

słówek. 

 

                                 Stunde der,27.März    

 

Thema:  Zakupy przez Internet.                                                                                              

 

1. Podr. Str. 74  

Wpiszcie do zeszytu polecenie zadania 6, czyli: 

Welche Sachen kaufen Jugendliche am häufigsten im Netz? ( Jakie 

przedmioty młodzież najczęściej kupuje przez Internet? ) 

A następnie przepiszcie te przedmioty, czyli das Handy itd… 

2. Podr.str. 75 

Proszę przeczytać wypowiedzi i zapisać w zeszycie , dotyczące 

dokonywania zakupów w sklepie czy przez Internet. 

3. Ćwicz. Str. 48 / 37, 39, 40,41 . Dla chętnych ćw.42. 

 

Kto się upora z wszystkim, to proszę uczyć się słówek, jak zwykle na 

koniec rozdziału ze str. 51. Będę Was pytać online. 

 To by było na tyle, miłej nauki Wam życzę, ale nie zapomnijcie też o 

odpoczynku.  

Aha, jeszcze jedno. Aż 6 osób  ( nazwiska podałam na Messengerze na naszej 

grupie )nie wysłało mi zadań z ubiegłego tygodnia – opis pokoju. Bardzo proszę 

o przesłanie na mojego maila: wiolagucwa@wp.pl 

https://quizlet.com/pl/368514140/jezyk-niemiecki-rozdzial-7-zakupy-i-uslugi-flash-cards/
https://quizlet.com/pl/368514140/jezyk-niemiecki-rozdzial-7-zakupy-i-uslugi-flash-cards/
https://quizlet.com/pl/453484559/niemiecki-w-sklepie-flash-cards/
https://quizlet.com/pl/453484559/niemiecki-w-sklepie-flash-cards/


                                                                         


