
11.05. i 13.05.2020r. 
 
TEMAT: Der Zug fährt um 7.00 Uhr ab. 
LICZBA GODZIN: 2 
CELE:  

• Kupowanie biletu. 

• Dowiadywanie się o połączenia kolejowe i udzielanie informacji. 

• Nazywanie szyldów i znaków drogowych.  

• Pytanie o pozwolenie.  

• Opowiadanie, co wolno, a czego nie wolno. 

• Odmiana i użycie czasownika modalnego dürfen. 
 

Lekcja 1. 
 

Kroki lekcji Materiały 

Uczniowie dowiadują się z informacji podanej w zadaniu, co oznaczają poszczególne skróty nazw 
pociągów jeżdżących w Niemczech. Następnie uczniowie słuchają 
dialogów i notują brakujące informacje w zeszycie przedmiotowym. 
Rozwiązanie: 
Dialog 1: Berlin, Erste, Dialog 2: Frankfurt, 86 

podręcznik,  
zadanie 1, str. 122 
CD2 17 

Uczniowie czytają dialogi przy kasie kolejowej i opisy sytuacji pod obrazkami.  Następnie 
przyporządkowują dialogi do pasujących sytuacji. 
Rozwiązanie: 
1d,  2b,  3a, 4c  

podręcznik,  
zadanie 2, str. 122 

Uczniowie wyjaśniają oznaczenia w rozkładzie jazdy pociągów, a następnie czytają dialog i 
podają brakujące informacje na podstawie rozkładu jazdy.   
Rozwiązanie: 
1) 11.21 Uhr, 2) 13.01 Uhr, 3) 13.52 Uhr, 4) 16.37 Uhr 

podręcznik,  
zadanie 3, str. 123 

Uczniowie wybierają jeden dialog i przygotowują go, zapisując w zeszycie.  podręcznik, 
zadanie 4, str. 123 

Uczniowie rozwiązują ćwiczenie z materiałów ćwiczeniowych. 
Rozwiązanie 
1b, 2c, 3b 

materiały ćwiczeniowe, 
ćwiczenia 23, str. 77 

Praca domowa 
Jako pracę domową uczniowie rozwiązują ćwiczenia 24 i 25 z materiałów ćwiczeniowych. 
 
Ćwiczenie 24 
Rozwiązanie: A, B, C   

materiały ćwiczeniowe, 
ćwiczenia 24 i 25, str. 78 

 
Lekcja 2. 
 

Kroki lekcji Materiały 

Uczniowie wyjaśniają znaczenie piktogramów, następnie słuchają dialogów w recepcji, i notują w 

zeszycie przedmiotowym, jakie pokoje zarezerwowali turyści. Następnie uczniowie opowiadają o 

tym pełnymi zdaniami. 

Rozwiązanie: 
Herr Roth hat ein Zweibettzimmer mit Bad reserviert. Frau Hain hat ein Dreibettzimmer 
mit Bad reserviert. Herr Hesch hat ein Einzelzimmer mit Dusche reserviert. 

podręcznik,  
zadanie 5, str. 123 
CD2 18 

Uczniowie wyjaśniają po polsku znaczenie poszczególnych szyldów i napisów. Następnie czytają 
dialogi i  przyporządkowują do nich odpowiednie szyldy. 
Rozwiązanie: 
1b, 2c, 3f, 4g, 5e 

podręcznik,  
zadanie 6, str. 124 

Uczniowie jeszcze raz czytają wymienione w sekwencji gramatycznej zdania z ćwiczenia 6., 
zwracając uwagę formy czasownika dürfen. Następnie uczniowie odpowiadają na pytania, 
które pomagają im w sformułowaniu reguły gramatycznej.  

podręcznik,  
Grammatik 4, str. 124 

Uczniowie rozwiązują ćwiczenia 26, 27 i 31 z materiałów ćwiczeniowych. 
Ćwiczenie 26 
Rozwiązanie: 
Natürlich dürft ihr das machen. Mama dürfen wir den Weihnachtsbaum schmücken? Warum darf 
Susi in die Disco und ich nicht? Entschuldigung, hier dürfen Sie nicht parken. Und wo darf ich? Drei 

materiały ćwiczeniowe, 
ćwiczenia 26, 27 i 31, 
str. 79 i 80 



Wünsche? Und darfst du hier angeln? 
 
Ćwiczenie 27 
Rozwiązanie: 
Hier darf man nicht angeln und nicht schwimmen, Hunde ohne Leine ausführen, parken, Rad 
fahren, telefonieren, rauchen, essen, Tiere füttern, fotografieren 
Uczniowie przyglądają się ilustracji i opisują ją, zapisując opis w zeszycie. 
 

podręcznik,  
zadanie 8, str. 125 

Praca domowa 
Uczniowie rozwiązują ćwiczenia 28, 29, 30 i 32 z materiałów ćwiczeniowych. 
Ćwiczenie 28 
Rozwiązanie: 1b, 2a, 3b, 4a 
 
Ćwiczenie 29 
Rozwiązanie: 1. darf/musst, 2. dürfen/wollen, 3. muss/dürfen, 4. kann/darf 
Każdy uczeń przygotowuje także dowolny wymyślony przez siebie piktogram z nakazem lub 
zakazem. 

materiały ćwiczeniowe, 
ćwiczenia 28, 29, 30 i 
32, str. 80 -81 

Uczniowie rozwiązują KARTKÓWKĘ 3 Stadt, która jest podsumowaniem słownictwa z zakresu 
poruszania się po mieście. 

aplikacja kahoot 

 
Na koniec uczniowie sprawdzają poprawność wykonywanych ćwiczeń. 

 
Uczniowie są zobowiązani do wykonania kartkówki w formie quizu w aplikacji kahoot 
w terminie do końca maja. 
 
Quiz można rozwiązywać wiele razy i poprawiać automatycznie bieżący wynik. Działania 
uczniów są monitorowane na koncie nauczyciela, a praca zostanie poddana ocenie na stopień. 
 
Aby rozwiązać udostępnioną kartkówkę – quiz, do aplikacji można wejść na dwa sposoby: 
 
1. Uczniowie otwierają stronę kahoot.it lub aplikację mobilną i podają PIN do gry: 06049650 
 
2. Uczniowie zostają przekierowani na stronę kartkówki dzięki linkowi  
 
https://kahoot.it/challenge/06049650?challenge-id=8dcb7be3-f2d8-4d86-8299-
bd02afa71c31_1588959046315 
 
W razie pytać czy problemów proszę o kontakt mailowy na adres:   
 
z.michalska@andryjanki.edu.pl 
 
Powodzenia!!! 

https://kahoot.it/challenge/06049650?challenge-id=8dcb7be3-f2d8-4d86-8299-bd02afa71c31_1588959046315
https://kahoot.it/challenge/06049650?challenge-id=8dcb7be3-f2d8-4d86-8299-bd02afa71c31_1588959046315
mailto:z.michalska@andryjanki.edu.pl

