
18.05. i 20.05.2020r. 
 
TEMAT: Herzliche Grüße aus Wien! 
LICZBA GODZIN: 2 
CELE:  

• Nazywanie niektórych atrakcji Wiednia.      

• Pisanie pocztówki z pozdrowieniami. 
 

Lekcja 1. 
 

Kroki lekcji Materiały 

Uczniowie przyglądają się ilustracjom przedstawiającym atrakcje Wiednia i czytają podpisy pod nimi. 
Następnie słuchają wypowiedzi recepcjonisty i ustalają odpowiednią kolejność zdjęć. 
Rozwiązanie: 
1e, 2c, 3f, 4d, 5b, 6a  

podręcznik,  
zadanie 1, str. 126 
CD2 21 

Uczniowie wskazują na bilecie i prospektach informacje dotyczące godziny/czasu otwarcia, ceny i 
dojazdu środkami lokomocji. 

podręcznik,  
zadanie 2, str. 127 

Uczniowie czytają informacje w prospektach i na bilecie jeszcze raz i zapisują brakujące dane w 
zeszycie przedmiotowym. 
Rozwiązanie: 
1. 10.00-19.00 Uhr, 2.Radetzky-, 3. 8 Euro, 4. Linie 1, 5. vom 1. April bis zum 30. November, 6. 12 

podręcznik,  
zadanie 3, str. 127 

Uczniowie rozwiązują ćwiczenia z materiałów ćwiczeniowych. 
Ćwiczenie 33 
Rozwiązanie: 
Restaurant im Gasthof  „Zur Linde”: geschlossen, geöffnet, geöffnet, Optik Giegerich: geschlossen, 
geöffnet, geschlossen, geöffnet, Familie Umbricht Wein und Gemüse: geschlossen, geöffnet, 
geöffnet, geschlossen 
 
Ćwiczenie 35 
Rozwiązanie: Hier darf man reiten. Hier muss man geradeaus gehen. Hier darf man kein Wasser 
trinken. Hier kann man ohne Krawatte kommen. Hier muss man einen Helm tragen. Hier kann man 
Inlineskaten  fahren. 

materiały ćwiczeniowe, 
ćwiczenia 33, 35, str. 81, 
82 

Praca domowa 
 
Ćwiczenie 36 
Rozwiązanie: richtig: 3, 5    falsch: 1, 2, 4 

materiały ćwiczeniowe, 
ćwiczenia 36, str. 82 

 
Lekcja 2. 
 

Kroki lekcji Materiały 

Uczniowie czytają kartki pocztowe, wyjaśniają nieznane zwroty i słówka na podstawie słowniczka. 
Następnie na podstawie kartek zapisują w zeszycie przedmiotowym informacje dotyczące planu 
wycieczki klasy 8b. 
Rozwiązanie: 
4.06. – Vormittag: Stephansdom, 5.06. – Vormittag: Prater, Nachmittag: Prater, 6.06. – 
Vormittag: KunstHausWien 

podręcznik,  
zadanie 4, str. 128 

Uczniowie ponownie czytają pocztówki i grupują zwroty według kategorii 1-5. Zapisują je w 
zeszycie przedmiotowym. 

podręcznik,  
zadanie 5, str. 129 

Uczniowie czytają opis sytuacji i na jego podstawie piszą w zeszycie przedmiotowym 
pozdrowienia w imieniu Sandry. Korzystają przy tym ze zwrotów zebranych w zadaniu 5.  

podręcznik,  
zadanie 6, str. 129 

Uczniowie rozwiązują ćwiczenie z materiałów ćwiczeniowych. Jest to zadanie typu 
egzaminacyjnego. 
Rozwiązanie: 
Rozwiązanie: 1C, 2A, 3G, 4D, 5E 

materiały ćwiczeniowe, 
ćwiczenia 34, str. 82 

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

aplikacja kahoot 

 

 
Uczniowie, którzy nie wykonali zadania sprzed tygodnia, są zobowiązani do rozwiązania 
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!!! 
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