
27.04. i 29.04.2020r. 
 
TEMAT: Wie komme ich zum Markt? 
LICZBA GODZIN: 2 
CELE:  

• Opisywanie drogi.  

• Pytanie o drogę. 

• Poznanie i użycie przyimków z Akkusativem. 
 

Lekcja 1. 
 

Kroki lekcji Materiały 

Uczniowie czytają na głos dialogi 1 i 2, a następnie pokazują na planie wskazane drogi.  podręcznik,  
zadanie 1, str. 112 

Uczniowie znajdują na mapie punkty oznaczone literami A-D, następnie czytają dialogi i 
wybierają właściwe informacje. 
Rozwiązanie: 
A. zweite, B. dritte, C. erste, D. zweite 

podręcznik,  
zadanie 2, str. 113 

Uczniowie rozwiązują ćwiczenie z materiałów ćwiczeniowych. 
Ćwiczenie 9 
Rozwiązanie: Po prawej stronie u góry bank, po lewej stronie u góry kawiarnia, w lewym dolnym 
rogu poczta. 

materiały ćwiczeniowe, 
ćwiczenie 9, str. 73  

Uczniowie czytają wypowiedź Simony i zapisują w zeszycie przedmiotowym nazwy obiektów 1-5 
zaznaczonych na planie. 
Rozwiązanie:  
1. das Einkaufszentrum, 2. das Parkcafé, 3. die Bushaltestelle, 4. das Fitnesscenter, 5. die Brücke 

podręcznik, 
zadanie 3, str. 113 
 

Uczniowie jeszcze raz czytają wymienione w sekwencji gramatycznej zdania z ćwiczenia 3., 
zwracając uwagę na przypadek, w którym występują rzeczowniki po podanych przyimkach. 
Następnie uczniowie odpowiadają na pytanie, które pomaga im w sformułowaniu reguły 
gramatycznej.      

podręcznik, Grammatik 
2, str. 114 

Uczniowie utrwalają przyimki wymagające użycia biernika przy pomocy filmu 1 lub/i ściągi 1. 
Uczniowie przypominają przyimki wymagające użycia celownika przy pomocy filmu 2 lub/i ściągi 2. 

serwis yootube 
strona www 

Praca domowa 
 
Ćwiczenie 10 
Rozwiązanie: 1. den, 2. zur, 3. unseren,  4. ihren, 5. Die 
 
Ćwiczenie 11 
Rozwiązanie: 1. die, das, den, den, 2. den, die, 3. die, das, 4. die, die. 

materiały ćwiczeniowe, 
ćwiczenie 10, 11, str. 
73-74 

 
Lekcja 2. 
 

Kroki lekcji Materiały 

Uczniowie objaśniają drogę do wskazanych obiektów, korzystając z podanych podpowiedzi. Zapisują 
pełne odpowiedzi w zeszycie przedmiotowym. 
Rozwiązanie: 
1. Zuerst über die Kreuzung, dann geradeaus und die zwite Straße rechts. Die Apotheke ist gleich 
um die Ecke.  
2. Gehen Sie über die Brücke, dann nach rechts, das Museum entlang und die erste Straße links.  
3. Gehen Sie über die Kreuzung, dann durch den Park und die erste Straße links. 

podręcznik,  
zadanie 4, str. 114 

Uczniowie rozwiązują ćwiczenia z materiałów ćwiczeniowych. 
 
Ćwiczenie 12 
Rozwiązanie: Ist das weit? Nein, nur zwei Haltestellen. Wo ist die Buchhandlung? Gleich um die Ecke. 
Wie muss ich gehen? Zuerst nach rechts, dann bis zur Kreuzung. Ist hier ein Cafe in der Nähe? Ja, 
dem Kino gegenüber. 
 
Ćwiczenie 13 
Rozwiązanie: um die Ecke, durch den Park, über die Kreuzung, die Straße entlang, die erste Straße 
rechts, durch den Wald, über die Straße 

materiały ćwiczeniowe, 
ćwiczenia 12-14, str. 74-
75 

https://www.youtube.com/watch?v=2Nm7U7RyT1g
https://niemiecki.ang.pl/gramatyka/przyimek/przyimki_z_biernikiem
https://www.youtube.com/watch?time_continue=222&v=k8o7TeNAP_A&feature=emb_logo
https://niemiecki.ang.pl/gramatyka/przyimek/przyimki_z_celownikiem


 
Ćwiczenie 14 
Rozwiązanie: nach links - w lewo, um die Ecke - za rogiem, über die Straße - przez ulicę, über die 
Kreuzung - przez skrzyżowanie, durch den Park - przez park 

Uczniowie słuchają dialogów i dopasowują do każdego pytania odpowiedni opis drogi. 
Rozwiązanie: 
a2, b4, c3, d1 

podręcznik,  
zadanie 5, str. 115 
CD2 14 

Uczniowie wyszukują w zadaniach 1, 2 i 5 zwroty dotyczące pytania o drogę i opisywania drogi, a 
następnie zapisują  je do zeszytu przedmiotowego.  

podręcznik,  
zadanie 6, str. 115 

Uczniowie wybierają jedną sytuację. Zapoznają się z opisem sytuacji i przygotowują dialog na 
podstawie planu miasta z zadania 1 (str. 112).  

podręcznik,  
zadanie 7, str. 115 

Uczniowie rozwiązują ćwiczenia z materiałów ćwiczeniowych. 
Ćwiczenie 15 
Rozwiązanie: Museum, Kirche, Bahnhof, Kino, Theater, Schule, Café, Post, Gericht, Tankstelle, 
Jugendhaus, Apotheke, Kindergarten, Restaurant, Schwimmbad, hasło: Einkaufszentrum 
 
Ćwiczenie 16 
Rozwiązanie: 1a, 2b, 3c, 4c 

materiały ćwiczeniowe, 
ćwiczenia 15-16, str. 75-
76 

Praca domowa 
 
Ćwiczenie 17 
Rozwiązanie: 1a, 2b, 3b, 4c 

materiały ćwiczeniowe, 
ćwiczenia 17, str. 76 

 
Na koniec uczniowie sprawdzają poprawność wykonywanych ćwiczeń. 
 

Uczniowie, którzy do tej pory nie rozwiązali udostępnionej na platformie epodręczniki 
Kartkówki 1 i Kartkówki 2 z zakresu użycia czasu Perfekt zobowiązani są niezwłocznie do 
wykonania poleconej pracy. Jeżeli pojawią się problemy techniczne, proszę o kontakt na 

adres mailowy: z.michalska@andryjanki.edu.pl 
 

Przypominam też o obowiązku wykonania quizu Testu 1 w aplikacji quizizz  
tym, którzy jeszcze testu nie wykonali. 

 
Wszystkie prace na temat czasu Perfekt (dział 4) uczniowie powinni zakończyć do 30 kwietnia. 

mailto:z.michalska@andryjanki.edu.pl
https://quizizz.com/join?gc=200523

