
Witam klasę 1Tg.

Wpisz temat: Ich hätte gern ein Kilo Äpfel.

Pod tematem:

ich hätte ich möchte
du hättest du  möchtest
er er 
sie hätte sie möchte
es es
wir hätten wir möchten
ihr hättet ihr möchtet
sie sie
Sie hätten Sie möchten

Za pomocą tych dwóch czasowników możemy wyrazić prośbę lub życzenie. Forma hätte 
używana jest z przysłówkiem gern (chętnie). Nasz dzisiejszy temat oznacza: Poproszę 1 kg 
jabłek, możemy też to przetłumaczyć: Chciałbym 1 kg jabłek. To samo moglibyśmy wyrazić 
za pomocą formy möchte: Ich möchte ein Kilo Äpfel. 
Obydwa czasowniki w 3. os. l. poj. (er/sie/es) są identyczne z 1. os. l.poj. (ich).

Dzisiaj poznamy określenia miar i wag. Używane są one z rodzajnikiem nieokreślonym 
(ein/eine), oczywiście w liczbie pojedynczej (czyli, gdy mówimy jeden kilogram, jedna 
butelka itd.), w liczbie mnogiej operujemy liczebnikami (zwei, drei itd.)

eine Flasche,-n – butelka
ein Stück – kawałek, sztuka
eine Packung – opakowanie
ein Päckchen – paczuszka
eine Tüte,-n – torebka
ein Becher – kubek
eine Dose,-n - puszka
ein Glas – szklanka, słoik
ein Kilo – 1 kg
ein halbes Kilo – pół kilograma
500 Gramm = ein Pfund – 500 g
eine Tafel,-n – tabliczka

Po przecinku i pauzie napisałam końcówki dochodzące do rzeczownika w liczbie mnogiej 
tylko do tych słówek, których formy liczby pojedynczej i mnogiej różnią się między sobą. 
eine Flasche – zwei Flaschen

ale
ein Stück – zwei Stück

W Niemczech posługuje się jednostką wagi ein Pfund, czyli 500 gram, ein halbes Pfund (pół 
funta) to 250 g, a anderthalb Pfund (półtora) – 750 g.

Na pytanie: Was kostet eine Tüte Bonbons? – Ile kosztuje torebka cukierków?
Odpowiadamy: Eine Tüte Bonbons kostet … zwei Euro neunundzwanzig Cent. – Torebka 
cukierków kosztuje 2.29€.

Wszystkie nowe wyrażenia proszę wpisać z tłumaczeniem do zeszytu.

Zadanie 1
Na learningapps dadałam kolejne zadanie, dotyczące artykułów spożywczych, opakowań i 
jednostek miary i wagi. W zadaniu tym możesz posłuchać wymowy, co przyda Ci się do 
nagrania w zadaniu 3.



Zadanie 2
Jakie opakowania/miary mają przedstawione artykuły spożywcze. Połącz zgodnie z ilustracją 
i zapisz w zeszycie.

Przykład: 
eine Tüte Bonbons – torebka cukierków

Zadanie 3
Nagraj na znanym Ci już www.voki.com ile kosztują przedstawione w prospekcie artykuły 
spożywcze, podając również rodzaj opakowania lub jednostkę miary czy wagi.

Przykład:
Ein Kilo Bananen kostet zwei Euro zweiundzwanzig.
Zdjęcie notatki, zadania 2 i link do nagrania z zadania 3 prześlij na znany adres 
niemiecki.zsozir@gmail.com  Przypominam, że oceniane są również Wasze działania na 
stronie learningapps.org
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