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TEMAT: Ich muss zum Internisten gehen. 

LICZBA GODZIN: 1 
CELE:      
• Nazywanie lekarzy specjalistów. 
• Podawanie przyczyn dolegliwości i ich skutków 
• Tworzenie i użycie czasu Perfekt czasowników nieregularnych. 
• Stosowanie czasownika posiłkowego sein do tworzenia czasu Perfekt. 
 

Kroki lekcji Materiały 

Uczniowie słuchają nagrania z poczty głosowej Steffena i zapisują brakujące słowa w 
zeszytach. 

podręcznik, zadanie 1, str. 
102 CD2 11 

Uczniowie czytają wypowiedzi, przyglądają się komiksowi, a następnie odgrywają dialogi 
według wzoru. Ćwiczenie wymaga zdalnego skontaktowania się z kolegą/koleżanką.  

podręcznik, zadanie 2, str. 
102 

Uczniowie zapoznają się ze zdaniami 1-5 w zadaniu 3, a następnie słuchają nagrania i 
wskazują, które zdania są zgodne z prawdą, a które nie. 

podręcznik, zadanie 3, str. 
103 CD2 12 

Uczniowie słuchają ponownie nagrania i na jego podstawie wyjaśniają, dlaczego Steffen 
nie przyszedł do Tobiasa. 

podręcznik, zadanie 4, str. 
103 CD2 13 

Uczniowie rozwiązują ćwiczenie 34.  materiały ćwiczeniowe, 
ćwiczenie 34, str. 64 

Uczniowie czytają wypowiedzi sześciu osób i decydują, którego z lekarzy muszą 
odwiedzić chorzy, a następnie zapisują w zeszycie nazwy lekarzy specjalistów i je 
wyjaśniają. 

podręcznik, zadanie 5, str. 
103 

Uczniowie rozwiązują ćwiczenie 36.  materiały ćwiczeniowe, 
ćwiczenie 36, str. 65 

Na podstawie zdjęć i podanych zwrotów uczniowie zapisują w zeszycie słownictwo 
dotyczące dolegliwości i je wyjaśniają. 

podręcznik, zadanie 7, str. 
105 

Uczniowie zwracają uwagę, że niektóre czasowniki w czasie przeszłym Perfekt wymagają 
czasownika posiłkowego sein zamiast czasownika posiłkowego haben. 

podręcznik, Tabela 15 i 17 
str. 140 

Uczniowie dokładnie zapoznają się z informacją zawartą na stronie edulekcja.pl, a 
następnie wykonują 3 interaktywne ćwiczenia zamieszczone na stronie poniżej tekstu. 

strona www 

Uczniowie rozwiązują ćwiczenie 39. materiały ćwiczeniowe, 
ćwiczenie 39, str. 66 

Praca domowa 
 
Ćwiczenie 37 
Ćwiczenie 40 
Ćwiczenie 41 
Ćwiczenie 42 

materiały ćwiczeniowe, 
ćwiczenia 37, str. 65 oraz 
od 40 do 42 str. 67-69 

Uczniowie utrwalają wiadomości o tworzeniu i użyciu czasu Perfekt, oglądając wykład 1 
lub wykład 2. 

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 1, quizu 2 
(powtórzenie) oraz quizu 3 i quizu 4 (NOWE). 

strona www 
aplikacja quizlet.com 

 
Na koniec uczniowie sprawdzają poprawność wykonywanych ćwiczeń. 
 
Podręcznik: 
1. 1. passiert 2. kommen 3. dich 
3. 1R, 2F, 3F, 4F, 5F 
4. Steffen ist zu Tobias nicht gekommen, denn er hat seine Wohnungsschlüssel verloren. 
5. 1C, 2B, 3E, 4A, 5D, 6B 
Materiały ćwiczeniowe: 
34. ... spazieren gegangen, ... eine Katze … umgefallen, ... sich den Arm gebrochen, … gegessen, der Bauch, ... nicht 
geschlafen, ... Jacke spazieren gegangen, … geregnet … nass, … erkältet, … Husten und Schnupfen. 
36. Augenarzt, Zahnarzt, HNO-Arzt, Internisten, Chirurgen 
37.  1.  Das tut weh. Zum Glück ist das Bein nicht gebrochen. 2. Ich muss Sie untersuchen. 3. Meine Krankheit ist 
nicht schlecht. Wie können wir dir helfen? 4. Dieser Schnupfen ist schrecklich. Du sollst Aspirin nehmen. 5. Ich 

http://www.edulekcja.pl/grammatischer-notruf/czas-przeszly-perfekt/
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
https://quizlet.com/_5vizbl?x=1jqt&i=2qq7xx
https://quizlet.com/_5viz3f?x=1jqt&i=2qq7xx


wünsche Ihnen gute Besserung! 
39. sein: laufen, kommen, fahren, spazieren gehen; haben: treffen, organisieren, bekommen, essen, fernsehen, 
arbeiten, streiten 
40. 1B, 2C, 3C, 4B, 5A 
41. war, war, war, gemacht, getroffen, erzählt, gehört, ferngesehen, hatten, war, gelangweilt, gelesen, geschrieben, 
bekommen, war, gegangen, gewartet, gekommen 
42. 1C, 2A, 3A, 4B 


