
Witam klasę 1Tg.
Krok 1
Wpiszcie temat lekcji: Mein Alltag.
Pod tematem:
der Alltag – dzień powszedni
mein Alltag – mój dzień powszedni
Dzisiaj poznamy tzw. czasowniki rozdzielnie złożone.
Przeczytaj informację i przepisz ją do zeszytu.

Czasowniki rozdzielnie złożone to takie, które składają się z przedrostka i czasownika 
głównego: 
          aufmachen - otwierać

przedrostek czasownik główny

W zdaniu przedrostek oddzielamy od czasownika głównego i stawiamy na końcu zdania, a 
czasownik główny odmieniamy przez osoby (stawiamy na drugim miejscu) np.:

Ich mache das Fenster auf. – Ja otwieram okno.
Du machst das Ferster auf. – Ty otwierasz okno.
Er macht das Ferster auf. – On…
Sie macht das Ferster auf. – Ona…
Es macht das Ferster auf. – Ono…
Wir machen das Ferster auf. – My…
Ihr macht das Ferster auf. – Wy…
Sie machen das Ferster auf. – Oni otwierają okno.

Przedrostki modyfikują znaczenie czasownika, albo zupełnie go zmieniają np.:
kaufen – kupować einkaufen – robić zakupy
nehmen – brać abnehmen – schudnąć zunehmen – przytyć
sehen – widzieć fernsehen – oglądać telewizję

Krok 2
Zapoznajcie się proszę z zestawem na Quizlet dotyczącym słownictwa dnia powszedniego 
(Alltag)
https://quizlet.com/_8ddmrs?x=1jqt&i=2qkw9g 
W zestawie Alltag zaznaczyłam pogrubieniem w czasownikach rozdzielnie złożonych 
przedrostki, które w zdaniu należy postawić na końcu.

Zachęcam Was do skorzystania z możliwości odsłuchania wypowiadanych przez lektora 
wyrażeń. Wystarczy zjechać myszką do listy słówek w zestawie i kliknąć na niemieckie 
wyrażenie. Korzystajcie z różnych form, jakie proponuje Quizlet – Fiszki, Ucz się, Pisanie, 
Test oraz dwie gry Grawitacja i Dopasowania. 
Przypominam, żeby mieć dostęp do całego zestawu należy się samemu zarejestrować i 
później każdorazowo logować.

Zadanie 1.
Na LearningApps.org dodałam 3 zadania ze słownictwem z zestawu Alltag. Proszę je 
wykonać.
Zadanie 2.
Proszę napisać opis przebiegu dnia (10-15 zdań), zadanie to będę oceniać. Należy bazować na 
słownictwie z zestawu Quizlet, zdania można rozbudować dopisując okoliczniki czasu np. 

https://quizlet.com/_8ddmrs?x=1jqt&i=2qkw9g


pory dnia, albo godziny. Proszę Was nie wysyłajcie mi zdań z Internetu lub przetłumaczonych 
w Tłumaczu Google. Po przećwiczeniu słówek na Quizlet i zrobieniu zadań na LearningApps 
nie powinniście mieć problemu. Piszcie proste, krótkie zdania.

Zdjęcia wpisanej do zeszytu lekcji i  zdań proszę przesłać na adres 
niemiecki.zsozir@gmail.com 
W  tytule wiadomości zawsze wpisujcie imię, nazwisko i klasę.

Osoby, które do tej pory nie wysłały opisu własnych obowiązków domowych, proszę o 
uzupełnienie zaległości – zadanie to jest na ocenę.

Pozdrawiam
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