
KLASA 8B i 8C - JĘZYK NIEMIECKI 

 

 

Moi Kochani, 

znów „spotykamy się” w takich okolicznościach. Zgodnie z obietnicą nie 

zamęczę Was już ilością materiału.  

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… 
 

➢ Stunde 15 (26 października) 

Thema: Häuser und Wohnungen (Domy i mieszkania). 

 

A. Wpisz do zeszytu następującą notatkę: 
 

1. Wo wohnst du? – Gdzie mieszkasz? 

 

in einem Dorf / auf dem Lande – na wsi 

in der Stadt – w mieście 

in der Kleinstadt – w małym mieście (miasteczku) 

in der Großstadt – w dużym mieście 

in der Hauptstadt – w stolicy 

 

in der Altstadt – na starym mieście 

im Stadtzentrum – w centrum miasta 

am Stadtrand – na skraju miasta 

in der Wohnsiedlung – na osiedlu 

in der Nähe von / nicht weit von – w pobliżu… / niedaleko … 

 

2. Häuser und Wohnungen – Domy i mieszkania 

 

das Haus - dom 

das Einfamilienhaus – dom jednorodzinny 

das Zweifamilienhaus – „bliźniak“ 

das Mehrfamilienhaus – dom wielorodzinny 

das Reihenhaus  - dom „szeregowy“ 

das Hochhaus  - wieżowiec 

das Mietshaus - kamienica 

der Block - blok 

der Wohnblock - blok 



die Villa - willa 

der Wolkenkratzer – drapacz chmur 

die Wohnung – mieszkanie 

 

 

im Erdgeschoß – na parterze 

im 1. (ersten) Stock – na pierwszym piętrze 

im 4. (vierten) Stock – na czwartym piętrze 

 

 

B. Naucz się słówek na pamięć. 

 

C. Na podstawie wzoru podaj Twój dokładny adres zamieszkania. 
 

Mieszkam w Zielonej Górze na ul. Węglowej 26B/3,  

w wieżowcu, na parterze, w pobliżu szkoły. 

 

Ich wohne in Zielona Góra, in der Węglowa – Straße sechsundzwanzig B durch drei,  

in einem Hochhaus, im Erdgeschoß, in der Nähe von der Schule. 

 

 

 

 

 


