
Thema: Wie viel Uhr ist es?-określanie czasu. 

 

Cele lekcji: 

-uczeń nauczy się pytać o godzinę, 

- uczeń będzie podawać czas zegarowy, 

Proszę przepisać do zeszytu dzisiejszą lekcję.  Dziś będziemy  pytać i określać godziny. To, co jest na 

czerwono i na niebiesko przepisać do zeszytu, przerysować rysunki z zegarami i zrobić pracę domową 

oraz przesłać  zdjęcie notatek i zdjęcie pracy domowej (anna.prokurat@onet.pl) do 12.04. Praca 

domowa jest na ocenę!!!!!!!! 

 

Aby zrozumieć dzisiejszą lekcję, pomogą Wam 2 filmiki (zachęcam do obejrzenia-koniecznie). Podaję 

2 linki do filmików na youtube. 

1. https://www.bing.com/videos/search?q=okre%c5%9blanie+godzin+po+niemiecku+youtube

&docid=607994333087990768&mid=F42093962AB1696BA50CF42093962AB1696BA50C&vie

w=detail&FORM=VIRE 

 

2. https://www.bing.com/videos/search?q=okre%c5%9blanie+godzin+po+niemiecku+youtube

&&view=detail&mid=28301CEEEE1E46E734DF28301CEEEE1E46E734DF&&FORM=VDRVRV 

 

 

Pytanie o godziny: 

Wie viel Uhr ist es?  Która jest godzina? 

Wie spät ist es? Która jest godzina? (dosłownie : Jak późno jest?)  

 

Podam teraz słówka potrzebne do określania godzin: 

die Uhr- godzina, zegar 

die Minute (-n)- minuta 

halb- w pół do 

nach- po 

nach halb- po w pół do 

vor- przed, za 



vor halb- przed wpół do 

Viertel- kwadrans 

 

 

 

 

A teraz zapiszemy kilka przykładów zdań określających godziny.  Do każdej godziny podam kilka 

sposobów określenia czasu. 

Wie viel Uhr ist es? 

1. 8.00- Es ist acht (Uhr)- Jest ósma godzina. (Zapisałam w nawiasie słówko Uhr, które można 

stosować, ale nie koniecznie) 

2. 17.00-Es ist siebzehn (Uhr)- jest siedemnasta godzina 

3. 20.00- Es ist zwanzig (Uhr)- jest dwudziesta godzina.  

4. 8.10-  

a) Es ist acht (Uhr) zehn( Minuten). Jest godzina ósma i 10 minut. ( zapisałam w nawiasie 

słówka Uhr i Minuten, które można stosować, ale nie koniecznie) 

b) Es ist zehn (Minuten) nach acht (Uhr)- jest 10 minut po ósmej. 

5. 9.15- 

a) Es ist neun (Uhr) fünfzehn (Minuten)- Jest 9.10 



b) Es ist fünfzehn (Minuten) nach neun (Uhr)- Jest 10 po 9. 

c) Es ist Viertel nach neun- Jest kwadrans po 9.  

6. 10.30- 

a) Es ist zehn (Uhr) dreißig (Minuten)- Jest 10.30  

b) Es ist halb 11 (Uhr)- Jest w pół do 11 

7. 11.45- 

a) Es ist elf (Uhr) fünfundvierzig (Minuten)- jest 11.45 

b) Es ist fünfzehn (Minuten) vor zwölf (Uhr)- jest piętnaście minut przed dwunastą 

c) Es  ist Viertel vor zwölf (Uhr)- jest kwadrans przed dwunastą. 

8. 11.55- 

a) Es ist elf (Uhr) fünfunfünfzig (Minuten)- Jest 11.55 

b) Es ist fünf (Minuten) vor  zwölf (Uhr)- Jest pięć minut przed dwunastą 

9. 7.28 

a) Es ist sieben (Uhr) achtundzwanzig (Minuten)- Jest 7.28 

b) Es ist achtundzwanzig (Minuten) nach sieben (Uhr)- jest 28 minut po 7 godzinie 

c) Es ist zwei (Minuten) vor halb acht (Uhr)- jest dwie minuty przed w pół do ósmej.  

 

10. 7.33- 

a) Es ist sieben (Uhr) dreiunddreißig (Minuten)  -jest 7.33 

b) Es ist  siebenundzwanzig  (Minuten)  vor acht (Uhr)- jest 27 minut przed dwunastą 

c) Es ist drei (Minuten) nach halb acht (Uhr) – jest 3 minuty po w pół do ósmej.  

Godziny możemy podawać ofizjalnie i nieoficjalnie. Poniższa tabelka przedstawia sposoby 

określania godzin oficjalnie i nieoficjalnie. (Przepiszcie do zeszytu pięć pierwszych linijek 

czasu oficjalnego i nieoficjalnego). 

 

 



Praca domowa 

Ćw. 1 Zapisz pisemnie na 3 sposoby (jeśli się da) godziny. Pamiętaj, liczebniki zapisz pisemnie. 

a) 18.15 

b) 21.10 

c) 03.55 

d) 13.45 

e) 23.12 

f) 05.30 

g) 19.42 

h) 01.16 

i) 20. 29 

 

Ćw. 2.  Zapisz oficjalnie i nieoficjalnie następujące godziny. 

a) 10.08 

b) 11.45 

c) 12.59 

d) 03.25 

e) 16.38 

f)  


