
KLASA 7B - JĘZYK NIEMIECKI 

 

 

Moi Kochani, 

niestety, jednak doszło do tego, że „spotykamy się” w takich 

okolicznościach.  

Na początek parę spraw organizacyjnych. W najbliższych dniach dowiecie 

się, jak dokładnie będą wyglądały nasze lekcje. Na chwilę obecną 

planowane jest jedno spotkanie online przez TEAMS’a i jedno - Wasza 

samodzielna praca z przesłanym przeze mnie materiałem. Materiały będę 

zamieszczać albo na stronie internetowej szkoły, albo przesyłać Wam przez 

TEAMS’a. 

Do zadań, które będziecie odsyłać mi na ocenę podam Wam terminy 

i możliwości przesyłania. 

Bardzo proszę, żebyście na bieżąco uzupełniali (wklejali) notatki – 

nie wiemy, jak długo potrwa ta forma nauki. 

Bądźmy dobrej myśli i dbajmy o siebie… 

Bądźmy dobrej myśli i dbajmy o siebie… 
 

 Stunde 14 (26 października) 

Thema: Das ist meine Familie (To jest moja rodzina). 

 

A. Zapisz poniższą notatkę do zeszytu: 
 

die Muter + der Vater = die Eltern 

mama       + tata          = rodzice 

die Schwester + der Bruder = die Geschwister 

siostra             + brat            = rodzeństwo 

die Tochter + der Sohn = die Kinder 

córka          + syn          = dzieci 

 

UWAGA!!! ZAPAMIĘTAJ!!! 

 

Z powyższych „równań“ wyraźnie widać, że: 

WSZYSTKIE rzeczowniki oznaczające płeć żeńską mają rodzajnik „die“. 

WSZYSTKIE rzeczowniki oznaczające płeć męską maja rodzajnik „der”. 

WSZYSTKIE rzeczowniki w liczbie mnogiej bez wyjątku i bez rozróżnienia płci mają 

ZAWSZE rodzajnik „die”. 

 
die Frau – kobieta , żona der Mann – mężczyzna, mąż 

die Urgroßmutter - prababcia der Urgroßvater - pradziadek 

die Großmutter / die Oma - babcia der Großvater - dziadek 

die Tante - ciocia der Onkel – wujek 

die Cousine - kuzynka der Cousin – kuzyn 

die Enkelin - wnuczka der Enkel - wnuk 

 

 



 

B. Korzystając z notatek w zeszycie wykonaj następujące ćwiczenia 

w zeszycie: 

 
Ćw. 1 str. 30 (TO ZADANIE ZRÓB USTNIE) (nagranie w załączniku) 

Ćw. 5, 6, 7 i 8 str. 31 (nagrania w załączniku) 

 

UWAGA!!! 

WSZYSTKIE zadania oprócz 1, zróbcie pisemnie w zeszycie bez względu na to, 

jak brzmi polecenie w podręczniku. 

 

 


