
23.03. i 25.03.2020r. 

TEMAT: Ich habe gelogen. 

LICZBA GODZIN: 2 
CELE:      
• Opowiadanie o zdarzeniach z przeszłości. 
• Pytanie rozmówcy o zdarzenia z przeszłości.  
• Przyznawanie rozmówcy racji i przepraszanie go. 
• Tworzenie i użycie czasu Perfekt czasowników nieregularnych. 

Lekcja 1.   

Kroki lekcji Materiały 
Uczniowie czytają zdania a-e. Następnie uczniowie słuchają rozmowy wychowawcy z 
rodzicami i przyporządkowują zdania do osób. 

podręcznik, zadanie 1, str. 
94 CD2 05 

Uczniowie słuchają rozmowy po raz drugi i zapisują brakujące informacje w zeszycie 
przedmiotowym.  

podręcznik, zadanie 2, str. 
94 CD2 06 

Uczniowie jeszcze raz czytają wymienione w sekwencji gramatycznej zdania z ćwiczenia 
2., zwracając uwagę na imiesłowy czasu przeszłego czasowników nieregularnych. 
Następnie uczniowie odpowiadają na pytanie, które pomaga im w sformułowaniu reguły 
gramatycznej. Uczniowie porządkują informacje na temat form czasu przeszłego Perfekt, 
analizując tabelę 16 na str. 140. 

podręcznik, 
Grammatik 5, str. 94 

Uczniowie rozwiązują ćwiczenie 19. 
 

materiały 
ćwiczeniowe, 
ćwiczenie 19, str. 58 

Uczniowie odgrywają rolę Marcusa. Na podstawie ilustracji opowiadają w czasie 
przeszłym Perfekt, co Marcus robił tego dnia.  

podręcznik, zadanie 3, str. 
95 

Uczniowie wybierają jedną ilustrację i opowiadają, co – ich zdaniem – Markus robił 
naprawdę. W swojej wypowiedzi odwołują się do zadania 3 (Sportunterricht, Englisch-, 
Biologie-, Deutschunterricht, Pause), tak by rozbieżność pomiędzy wypowiedziami 
Markusa z 3 i 4 zadania była widoczna. 

podręcznik, zadanie 4, str. 
95 

Praca domowa 
 
Ćwiczenie 20 

materiały 
ćwiczeniowe, 
ćwiczenie 20, str. 58 

 
Lekcja 2. 
 

Kroki lekcji Materiały 

Uczniowie pracują w parach: porządkują dalszy ciąg rozmowy Marcusa z ojcem i zapisują 
go w zeszycie przedmiotowym.  Ćwiczenie wymaga zdalnego skontaktowania się z 
kolegą. Następnie uczniowie sprawdzają z nagraniem, czy właściwie uporządkowali 
rozmowę. 

podręcznik, zadanie 5, str. 
96 CD2 07 

Uczniowie rozwiązują ćwiczenie z materiałów ćwiczeniowych, utrwalając znajomość form 
czasu Perfekt.  

materiały ćwiczeniowe, 
ćwiczenie 21, str. 58 

Uczniowie wybierają jeden diagram i na jego podstawie przygotowują dialog, pamiętając 
o konieczności użycia czasu Perfekt. 

podręcznik, zadanie 6, str. 
96 

Uczniowie rozwiązują ćwiczenie 24.  materiały ćwiczeniowe, 
ćwiczenie 24, str. 60 

Praca domowa 
 
Ćwiczenie 22 
 
Ćwiczenie 23 

materiały ćwiczeniowe, 
ćwiczenia 22-23, str. 59 

Uczniowie utrwalają wiadomości o tworzeniu i użyciu czasu Perfekt, oglądając wykład lub 
wykład. 

serwis youtube 

Uczniowie są zobowiązani do pamięciowego opanowania form czasowników 
nieregularnych w czasie Perfekt 

podręcznik, Tabela str. 
143 

Uczniowie ćwiczą użycie czasu Perfekt przy pomocy ćwiczenia i  quizu oraz quizu. strona www 
aplikacja quizlet.com 

 
Na koniec uczniowie sprawdzają poprawność wykonywanych ćwiczeń. 

https://www.youtube.com/watch?v=4U32TSR0TA4
https://www.youtube.com/watch?v=G279nhCQLkI
http://niemiecki.co/str/cwiczenia/relc/26/relp/65.html
https://quizlet.com/_88huxu?x=1jqt&i=2qq7xx
https://quizlet.com/_88htiu?x=1qqt&i=2qq7xx


 
P 1/94 Rozwiązanie: Frau Wedekind: Der Sohn benimmt sich schlecht, Herr Schürmann: Der Lehrer plant eine 
Reise, Frau Klute: Die Tochter macht keine Hausaufgaben, Herr Pölter: Der Sohn ist nicht in der Schule. 
P 2/94 Rozwiązanie: Dialog 1: drei, Klassenkammeraden, Dialog 2: Schlechtes, Der Lehrer, Dialog 3: Hausaufgaben, 
Lehrer, Dialog 4: halb acht, Schule 
G 5/94 – klucz G5/135 
MĆ 19/58 Rozwiązanie: schlagen, geschlagen, bić (się), bekommen, bekommen, otrzymać, verlassen, verlassen, 
opuścić, tun, getan, uczynić, robić, schreiben, geschrieben, pisać, sehen, gesehen, widzieć, sprechen, gesprochen, 
mówić 
P 3/95 Rozwiązanie: Im Englischunterricht habe ich einen Test geschrieben. Im Biologieunterricht habe ich am 
Mikroskop gearbeitet. In der Pause habe ich Butterbrot gegessen und Kakao getrunken. Im Deutschunterricht 
habe ich Zeitschriften gelesen 
MĆ 20/58 Rozwiązanie: bekommen, geschlagen, getan, geschrieben, gesehen, gesprochen, gegessen, 
getrunken; zdanie: ICH HABE GLÜCK GEHABT 
P 5/96 Rozwiązanie: 
V: Aber Marcus, das stimmt nicht! Du warst nicht in der Schule.  
M: Woher weißt du das? 
 V: Dein Klassenlehrer hat mich am Morgen angerufen. 
M: So ein Pech. Das ist doch unmöglich. 
V: Um halb eins war ich in der Stadt und habe dich mit einem Mädchen im Park gesehen. 
M: Du hast recht Papa. Ich habe gelogen. Ich habe mich heute mit Dörte getroffen. Entschuldigung. 
V: Du hast dich mit dem Mädchen gestritten und dann hast du sie geküsst. 
M: Verdammt. 
MĆ 21/58 Rozwiązanie: hat…geschrieben, haben…getroffen, habe…gesehen, habe…gesagt, hat…geantwortet, 
hat…verlassen,  habe…gegessen, getrunken, hat…geschlagen, hat…gesprochen, habe…bekommen 
MĆ 24/60 Rozwiązanie: EWA HAT IHRER FREUNDIN IN MATHEMATIK GEHOLFEN 
MĆ 22/59 Rozwiązanie: Herr Müller hat nicht am Computer gearbeitet. Er hat Karten gespielt. Frau Müller hat nicht 
gelogen. Anke hat nicht ihre Tante besucht. Sie hat sich mit ihrem Freund im Park getroffen. Martina hat nicht 
Aerobic gemacht. Sie hat Eis gegessen. 
MĆ 23/59 Rozwiązanie: 1. getroffen, haben, besucht, gemacht, gegessen, 2. bemalt, versteckt, gesucht, bekommen, 
gesehen 


