
06.04 i 08.04.2020r. 
 
TEMAT: Wiederholung der Einheit 4. Teste dich selbst! 4.  
LICZBA GODZIN: 2 
CELE:  

• Powtórzenie słownictwa i zagadnień gramatycznych działu Schule. 

• Przeprowadzenie testu samooceny opartego na materiale działu Schule. 
 

Kroki lekcji Materiały 

Uczniowie wykonują ćwiczenia Kompass – Training 4.  podręcznik,  
zadanie 1, 2, 3, str. 102 

Uczniowie analizują tabelę Potrafię, która zawiera wszystkie konieczne wymagania dotyczące 
komunikacji, słownictwa i struktur gramatycznych. 

podręcznik, str. 103 

Uczniowie powtarzają i utrwalają słownictwo. – wypełniają polskie tłumaczenie zgromadzonych 
słówek.  

materiały ćwiczeniowe, 
str. 58 

Uczniowie rozwiązują próbny test gramatyczno-leksykalny Teste dich selbst! 4 strona www 
wszpwn.com.pl 

 
Na koniec uczniowie sprawdzają poprawność wykonanych ćwiczeń. 
 
P 1, 2, 3 – klucz na str. 144 
Tds! 4 
1. Rozumienie ze słuchu 
1. a, 2. a, 3. b, 4. c, 5. a, 6. b, 7. a, 8. c 
2. Czytanie ze zrozumieniem 
a b c d e f g h 
6 5 8 4 2 3 7 1 
3. Gramatyka 
1. a) gib, b) kommt, c) machen, d) iss, e) nehmt, f) geben ... auf 
2. a) die Rucksäcke, b) die Radiergummis, c) die Mäppchen, d) die Filzstifte 
3. a) Ihr, b) Unsere, c) Ihre, d) eure 
4. a) meinen, b) deine, c) seine, d) unser 
5. a) -e, -en, b) – , –, c) -e, -e 
4. Słownictwo 
1. a) Mathematik /Mathe, b) Geografie /Erdkunde /Geo, c) Kunst d) Geschichte, 
2. a) lustig, gerecht, freundlich, b) streng, langweilig, nervös 
3. 1) c, 2) a, 3) d, 4) b 
4. a) der Kugelschreiber, b) das Wörterbuch, c) das Heft, d) die Schere, e) der Spitzer, f) der Bleistift 
5. np. a) Wir arbeiten am Mikroskop. / Wir arbeiten in Gruppen. b) Wir hören Dialoge. / Wir arbeiten in Gruppen. 
/ Wir machen Projekte. c) Wir laufen. / Wir spielen Fußball. / Wir schwimmen. 
5. Pisanie 
Tak może wyglądać twój tekst. 
Mein/e Lieblingslehrer/in heißt Jan Kowalski / Maria Gut. 1 pkt – imię i nazwisko ulubionego nauczyciela 
Er/Sie unterrichtet Englisch / Mathematik. 1 pkt – przedmiot, którego uczy 
Er/Sie ist nicht groß. Seine / Ihre Haare sind dunkelbraun. 1 pkt – 1 informacja o wyglądzie 
2 pkt – 2 lub więcej informacji o wyglądzie 
Er/Sie ist freundlich und gerecht. 1 pkt – 1 cecha charakteru 
2 pkt – 2 lub więcej cechy charakteru 
Er/Sie erklärt gut. / Er/Sie gibt (nicht) viel auf. / Er/Sie gibt gute /schlechte 
Noten. / Er/Sie fragt uns (nicht) oft ab. 
1 pkt – 1 informacja o stylu nauczania 
2 pkt – 2 informacje o stylu nauczania 
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