
                                                     Stunde                                              der,26.März                   

 

Thema: Möchtest du lieber auf dem Land oder in einer Kleinstadt wohnen? 

              ( Czy wolałbyś mieszkać na wsi czy w małym miasteczku?) 

1. Proszę wpisać do zeszytu:  

Vorteile und Nachteile des Wohnens auf dem Land und in der Kleinstadt:  

( zalety i wady mieszkania na wsi i w małym mieście). 

 

Auf dem Land 

Vorteile Nachteile 
Es ist ruhig und still Es gibt wenig Geschäfte, keine 

Einkaufszentren 

Es gibt frische Luft Es gibt zu wenig Arbeitsplätze 

Es gibt keinen Lärm Es gibt wenig Attraktionen ( keine 
Diskothek,kein Fitnesscenter, kein 
Theater,keine Pubs,kein Kino ) 

Man kann im Garten grillen Man muss auf dem Feld, auf dem 
Bauernhof oder im Garten arbeiten 

Mann kann Rad fahren,wandern oder in 
den Wald gehen 

Es ist weit zur Schule und zur Arbeit 

Alle Nachbarn kennen sich gut und 
helfen einander 

Es ist ziemlich langweilig 

Man kann die Natur einen Spaziergang 
machen und die Natur geniessen 

Man muss früh aufstehen 

 

 

Jak przepiszecie do zeszytu, to sobie te zdania prztłumaczcie, żebyście 

wiedzieli co piszecie.  

 

2. Następnie  wykonujecie ćwiczenia utrwalające słownictwo na aplikacji Quizlet 

https://quizlet.com/pl/447253536/kompass-team-2-kapitel-3-auf-dem-land-

oder-in-einer-kleinstadt-flash-cards/ 

 

 

                                     Stunde                                       der,27.März 

 

Thema: Was gibt es in der Nähe? 

 

1. Podr. str. 74/ 1 

Proszę wpisać  nazwy budynków do zeszytu i przetłumaczyć ( ze słownika na 

końcu podręcznika). 

 

2.  Podr. Str. 75/3 

https://quizlet.com/pl/447253536/kompass-team-2-kapitel-3-auf-dem-land-oder-in-einer-kleinstadt-flash-cards/
https://quizlet.com/pl/447253536/kompass-team-2-kapitel-3-auf-dem-land-oder-in-einer-kleinstadt-flash-cards/


Robicie tabelkę w zeszycie , tak jak to zrobiłam na ostatniej lekcji, tylko 

teraz wpisujemy wady i zalety życia w mieście. Czyli wpisujecie do 

zeszytu:       

         Vorteile und Nachteile des Wohnens in der Stadt: 

Vorteile Nachteile 

  

  

  

  

 

Do tabelki wpisujecie odpowiednio zwroty z zad.3 z podręcznika. 

 

3. Teraz przechodzicie do zeszytu ćwiczeń .Wykonujecie ćwiczenia na str 45 i 

46,czyli od 23 do 27. 

 

Mam nadzieję, że wszystko klarownie wam objaśniłam krok po kroku, w razie 

jakichkolwiek wątpliwości czy pytań jestem zawsze do waszej dyspozycji na 

Messengerze na naszej grupie klasowej, dla przypomnienia podaję jeszcze 

mojego maila:wiolagucwa@wp.pl 

Proszę o dosłanie zadań, gdyż nie wszyscy się wywiązali z tego obowiązku. Opis 

pokoju wysyłacie mi na maila, a screeny zadań z Quizlet na mojego prywatnego 

Messengera albo na grupę.  

Pozdrawiam i miłego obcowania życzę z językiem niemieckim  

 


