
Witam klasę 1Tg

Wpisz do zeszytu temat „Salzburg – eine Stadt in Österreich”.

Zadanie 1.

Wejdź na: docwiczenia.pl  Wpisz KOD: K7M5YD, obejrzyj film „Chris und seine Stadt”

 i rozwiąż zadania.

Ćw. 1. 

Przeczytaj zdania. Zdecyduj, które informacje są prawdziwe, następnie przepisz je do 
zeszytu.

1.Ich heiβe Christian/ Chris.

2. Ich lebe in Ősterreich, in Salzburg/ in Ősterreich, in Innsbruck.

3. Ich bin Schüler/ Student.

4. Ich besuche eine Grundschule/ ein Gymnasium.

5. Ich wohne bei meinen Eltern/ nicht bei meinen Eltern.

6. Das ist Eva, meine Freundin/ meine Schwester.

7. Sie ist 14/ 18 Jahre alt – wie ich.

8. Wir lernen/ kochen gern zusammen.

Ćw. 2. 

Co wiesz o Chrisie? Odpowiedz na pytania i napisz o nim krótki tekst.

1.Woher kommt Chris? (Skąd pochodzi Chris?)

2. Wo wohnt er? (Gdzie on mieszka?)

3. Welche Schule besucht er? (Do jakiej szkoły uczęszcza?)

4. Wie alt ist er? (Ile ma lat?)

5. Welche Prüfung muss er bald schreiben? (Jaki egzamin musi wkrótce napisać?)

6. Wie heiβt seine Freundin? (Jak nazywa się jego przyjaciółka?)

7. Was machen sie gern zusammen? (Co oni chętnie razem robią?)

Ćw. 3. 

Co robią Eva i Chris w Salzburgu? Obejrzyj jeszcze raz film i wstaw brakujące 
czasowniki. Do zeszytu przepisz pełne zdania!



mögen, lieben, besichtigen, ist, gibt – jest, są (zawsze w połączeniu es gibt)

1.Wir ________________________ auch gern die Stadt.

2. Salzburg _________________ sehr schön.

3. Es ____________________ viele Sehenswürdigkeiten (atrakcje turystyczne, zabytki).

4. Und es _________________ tolle Geschäfte (sklepy), Restaurants und Cafés.

5. Eva und ich __________________________ die Atmpshäre von Salzburg. Und nicht nur 
wir.

6. Auch Touristen aus aller Welt (z całego świata) ________________________ die Stadt.

Zadanie 2.

W poprzednim tygodniu trzeba było opisać swój dzień, teraz ten opis wykorzystasz  do 
kolejnego zadania.
Stwórz swojego awatara na www.voki.com i nagraj swój opis dnia, który napisałaś/łeś jako 
zadanie. 
Poniżej zamieszczam linki do filmików instruktażowych, jak stworzyć własnego, mówiącego 
awatara:
https://www.youtube.com/watch?v=ldmsb2yICXg  lub https://www.youtube.com/watch?
v=GXo0B_k8ngU 
Ważne: proszę nie korzystać z lektora, tylko nagrać samodzielnie przeczytany opis przebiegu 
dnia.

Zadanie jest na ocenę.

Zdjęcia wykonanych zadań do filmu oraz link do awatara prześlij na 
niemiecki.zsozir@gmail.com 
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