
Thema: Was machst du am Nachmittag? (Co robisz po 

południu?) 

Cele lekcji na bieżący tydzień (od 30.03 do 06.04) 

- utrwalisz nazwy czynności w wolnym czasie 

- poznasz pory dnia 

-poznasz czasowniki nieregularne 

UWAGA!!!- Wszystko, co jest zapisane na czerwono i na niebiesko przepisz do zeszytu (zdjęcie notatek 

prześlij mi na pocztę: anna.prokurat@onet.pl  do 06.04.2020)oraz naucz się materiału leksykalnego i 

gramatycznego. 

 

-Otwórz podręcznik na str. 64 

-zrób ćw. 1/64 (Zdecyduj, który czasownik pasuje). Większość z tych czynności znasz. Poniżej wypiszę nowe 

słówka, których musisz się nauczyć: 

shoppen-robić zakupy 

ein Buch lesen-czytać książkę 

eine Zeitung lesen-czytać gazetę 

eine Zeitschrift lesen-czytać czasopisma 

Freunde treffen-spotykać przyjaciół 

einen Film sehen-oglądać film 

Musik machen-przygrywać  na jakimś instrumencie 

ein Bild malen-malować obraz 

Rad fahren-jeździć na rowerze 

Ski fahren-jeżdzić na nartach 

 

Poniżej podaję  nazwy pór dnia –też trzeba się nauczyć.(podręcznik ćw. 2/64) 

Pory  dnia:  

der Morgen- rano    der Vormittag-przedpołudnie        der Mittag-południe       der Nachmittag-

popołudnie    der Abend -wieczór 

Pory dnia łączą się z przyimkiem am  

Np. am Morgen- rankiem 



      am Mitag- w południe 

     am Nachmittag- po południu 

     am Abend-wieczorem 

Zapiszmy sobie kilka zdań z nowymi czynnościami i porami dnia. 

 

Idę  po południu do kina.- Ich gehe  am Nachmittag ins Kino. 

My spotykamy się wieczorem z przyjaciółmi—Wir treffen  am Abend  Freunde. 

Rano wy czytacie książkę.-  Am Morgen lest ihr ein Buch.  

Monika robi zakupy w południe – Monika shoppt am Mittag. 

 

Wśród nowych czasowników z ćw. 1/64 są czasowniki nieregularne. Odmiana czasowników jest na str. 65 na 

pomarańczowym  tle. Przeczytaj odmianę czasowników, a następnie przepisz do zeszytu i naucz się. 

 

Odmiana czasowników nieregularnych (fahren, lesen, treffen) 

Np.   

fahren-jechać  (samogłoska tematowa a zamienia się ä w 2. I w 3. os. liczby pojedynczej) 

1. ich fahre                       1. wir fahren 

2. du fährst                    2. ihr fahrt 

3. er/sie/es fährt          3.   sie/Sie fahren 

lesen-czytać (samogłoska tematowa e zamienia się na ie w 2. I w 3. os. liczby pojedynczej). Do tej odmiany 

należy również czasownik sehen(widzieć, oglądać) 

1. ich lese                       1. wir lesen 

2. du liest                       2. ihr lest 

3. er/sie/es liest          3.   sie/Sie lesen 

 

treffen- spotykać  (samogłoska tematowa e zamienia się na i w 2. I w 3. os. liczby pojedynczej). 

1. ich treffe                      1. wir treffen 

2. du triffst                       2. ihr trefft 

3. er/sie/es trifft         3.   sie/Sie treffen 

 

ćw. Wpisz czasownik  w odpowiedniej formie. 

1.  Du……………….  gern Freunde. (treffen) 

2. Monika ……………………….. ein Buch. (lesen) 



3. Meine Eltern…………………………….. nach Warschau. (fahren) 

4. Am Morgen………………….. sie Ihre Freunde. (treffen) 

5. Am Abend …………….wir ins Restaurant. (gehen) 

6. Ich  …………… einen DVD-Film. (sehen) 

7. Du …………. aus Polen. (sein) 

8. Peter……………………… 16 Jahre alt. (sein) 

9. Wir…………….. ein Buch. (haben) 

10. Wer………….. ihr? (sein) 

11. Du ……………. eine Schwester und einen Bruder. (haben) 

12. Sie…………………….. einen Film. (sehen) 

13. Wen……… du? (treffen) 


