
Zadania na jeden tydzień nauki online z języka niemieckiego dla klasy siódmej

wykorzystaniem wyłącznie drogi komunikacji  

elektronicznego 

 

Moi Drodzy, 

obecna sytuacja wymaga od nas szczególnie poważnego podejścia do nauki 

przecież o waszą wiedzę i umiejętności. Dlatego zachęcam was, abyście wykonali poniższe 

ćwiczenia, które pozwolą wam utrwalić ostatnie tematy, które wspólnie już przerobiliśmy.

 

 

 

Aufgabe 1 - Zadanie 1
 

Platforma https://quizlet.com/ 

a) zaloguj się do platformy jako uczeń nie musisz podawać prawdziwych danych, ale ja 

muszę cię rozpoznać -

Następnie wyszukaj mnie 

swojej klasy np. 7b,7c, 

potwierdzenie, że wykonałeś/ 

 

Po zatwierdzeniu twojej prośby 

które przewidziane są na pierwszy tydzień.

 

Uwaga - pobaw się nimi  

wymowy - a zobaczysz, że wszystko wejdzie do głowy samo!

 

 

 

lub 

b) kliknij na linki i przećwicz zestawy słówek i wyrażeń 

tą opcję  nie będę mogła mieć potwierdzenia, że wykonałeś/ 

 

https://quizlet.com/_87je2n?x=1jqt&i=1uldhk

 

https://quizlet.com/_87jft4?x=1jqt&i=1uldhk

 

 
 

tydzień nauki online z języka niemieckiego dla klasy siódmej

cznie drogi komunikacji  mailowej o raz dziennika 

obecna sytuacja wymaga od nas szczególnie poważnego podejścia do nauki 

przecież o waszą wiedzę i umiejętności. Dlatego zachęcam was, abyście wykonali poniższe 

ćwiczenia, które pozwolą wam utrwalić ostatnie tematy, które wspólnie już przerobiliśmy.

Zadanie 1 

  

zaloguj się do platformy jako uczeń nie musisz podawać prawdziwych danych, ale ja 

- podaj więc imię, klasę i numer w dzienniku np. Ania, kl.7b, nr2

Następnie wyszukaj mnie  i wyślij prośbę o dołączenie do 

swojej klasy np. 7b,7c, 7d. (jeżeli wybierzesz tą opcję będę mogła mieć 

potwierdzenie, że wykonałeś/ -aś zadanie) 

Po zatwierdzeniu twojej prośby - będziesz mógł/-a wykonać zestawy ćwiczeń, 

które przewidziane są na pierwszy tydzień. 

pobaw się nimi  - pograj na różne sposoby - posłuchaj nagrań i 

a zobaczysz, że wszystko wejdzie do głowy samo!

 

i przećwicz zestawy słówek i wyrażeń (jednak jeżeli wybierzesz 

tą opcję  nie będę mogła mieć potwierdzenia, że wykonałeś/ -

https://quizlet.com/_87je2n?x=1jqt&i=1uldhk 

https://quizlet.com/_87jft4?x=1jqt&i=1uldhk 

tydzień nauki online z języka niemieckiego dla klasy siódmej z 

mailowej o raz dziennika 

obecna sytuacja wymaga od nas szczególnie poważnego podejścia do nauki - chodzi 

przecież o waszą wiedzę i umiejętności. Dlatego zachęcam was, abyście wykonali poniższe 

ćwiczenia, które pozwolą wam utrwalić ostatnie tematy, które wspólnie już przerobiliśmy. 

zaloguj się do platformy jako uczeń nie musisz podawać prawdziwych danych, ale ja 

podaj więc imię, klasę i numer w dzienniku np. Ania, kl.7b, nr2 

i wyślij prośbę o dołączenie do 

eżeli wybierzesz tą opcję będę mogła mieć 

a wykonać zestawy ćwiczeń, 

posłuchaj nagrań i 

a zobaczysz, że wszystko wejdzie do głowy samo! 

 

(jednak jeżeli wybierzesz 

-aś zadanie) 

https://quizlet.com/
https://quizlet.com/_87je2n?x=1jqt&i=1uldhk
https://quizlet.com/_87jft4?x=1jqt&i=1uldhk


Aufgabe 2 - Zadanie 2
 

Platforma https://quizizz.com/

 

Aby pochwalić się swoim wynikiem i przekazać mi swoje postępy musisz się opisać 

więc imię, klasę i numer w dzienniku np. Ania, kl.7b, nr 2

 

Do zadania dotrzesz tak: 

 

a) wejdź na platformę https://quizizz.com/

poniższy kod lub wpisz link jak poniżej podając kod:

 

b) kliknij na link i wykonaj ćwiczenie 

jak najwyższy wynik - 

quizizz.com/join?gc=754357 

 

 

Aufgabe 3 - Zadanie 3
 

To zadanie to już sama przyjemność! 

 

Obejrzyj filmik na platformie Instytutu Goethego 

https://learngerman.dw.com/en/beg

 

następnie wykonaj zadania znajdujące się pod filmem. Uzyskany wynik zapisz jako 

screen / zrzut ekranu lub zrób zdjęcie ekranu (tak aby było widać datę i godzinę 

wykonania zadania)  i prześlij na mój adres mailowy: 

 

W tym tygodniu spróbuj obejrzeć jeden filmik dziennie z poniżej zaznaczonych. 

Oczywiście, jeżeli ci się platforma spodoba 

Zadanie 2 

https://quizizz.com/ 

Aby pochwalić się swoim wynikiem i przekazać mi swoje postępy musisz się opisać 

więc imię, klasę i numer w dzienniku np. Ania, kl.7b, nr 2 

https://quizizz.com/  przejdź do opcji “Dołącz do gry” podając 

poniższy kod lub wpisz link jak poniżej podając kod: 

 
 

lub 

kliknij na link i wykonaj ćwiczenie - możesz powtórzyć je wielokrotnie, aby osiągnąć 

 

 

Zadanie 3 

To zadanie to już sama przyjemność!  

 

Obejrzyj filmik na platformie Instytutu Goethego - Nicos Weg  

https://learngerman.dw.com/en/beginners/c-36519789 

następnie wykonaj zadania znajdujące się pod filmem. Uzyskany wynik zapisz jako 

screen / zrzut ekranu lub zrób zdjęcie ekranu (tak aby było widać datę i godzinę 

wykonania zadania)  i prześlij na mój adres mailowy: alaskoczedu@gmail.com

W tym tygodniu spróbuj obejrzeć jeden filmik dziennie z poniżej zaznaczonych. 

Oczywiście, jeżeli ci się platforma spodoba - możesz obejrzeć kolejne odcinki :)

Aby pochwalić się swoim wynikiem i przekazać mi swoje postępy musisz się opisać - podaj 

ejdź do opcji “Dołącz do gry” podając 

możesz powtórzyć je wielokrotnie, aby osiągnąć 

następnie wykonaj zadania znajdujące się pod filmem. Uzyskany wynik zapisz jako 

screen / zrzut ekranu lub zrób zdjęcie ekranu (tak aby było widać datę i godzinę 

alaskoczedu@gmail.com 

W tym tygodniu spróbuj obejrzeć jeden filmik dziennie z poniżej zaznaczonych. 

możesz obejrzeć kolejne odcinki :) 

https://quizizz.com/
https://quizizz.com/
http://quizizz.com/join?gc=754357
https://learngerman.dw.com/en/beginners/c-36519789
mailto:alaskoczedu@gmail.com


 

 

 

Extra Aufgabe - Zadanie bonusowe 
 

Jeżeli przećwiczysz poniższe zestawy słówek i  uda ci się je opanować 

duży krok w twojej praktycznej nauce języka 

powrocie do szkoły!  

 

 

Platforma https://quizlet.com/ 

 

(Achtung!!!! Nie musisz się ponownie logować, gdy dokonałeś tego przy pierwszym zadaniu)

 

a) zaloguj się do platformy jako uczeń nie musisz podawać prawdziwych 

danych, ale ja muszę cię rozpoznać 

dzienniku np. Ania, kl.7b,

Następnie wyszukaj mnie 

swojej klasy np. 7b,7c, 7d. 

potwierdzenie, że wykonałeś/ 

 

Po zatwierdzeniu twojej prośby 

bonusowych , które przewidziane są na pierwszy tydzień:

 

 

Zadanie bonusowe - dla chętnych 

Jeżeli przećwiczysz poniższe zestawy słówek i  uda ci się je opanować 

duży krok w twojej praktycznej nauce języka - możesz również liczyć na bonus po 

  

Nie musisz się ponownie logować, gdy dokonałeś tego przy pierwszym zadaniu)

zaloguj się do platformy jako uczeń nie musisz podawać prawdziwych 

danych, ale ja muszę cię rozpoznać - podaj więc imię, klasę i numer w 

dzienniku np. Ania, kl.7b, nr2 

Następnie wyszukaj mnie  i wyślij prośbę o dołączenie do 

swojej klasy np. 7b,7c, 7d. (jeżeli wybierzesz tą opcję będę mogła mieć 

potwierdzenie, że wykonałeś/ -aś zadanie) 

Po zatwierdzeniu twojej prośby - będziesz mógł/-a wykonać zestaw ćwiczeń 

bonusowych , które przewidziane są na pierwszy tydzień: 

 

Jeżeli przećwiczysz poniższe zestawy słówek i  uda ci się je opanować - to bedzie 

możesz również liczyć na bonus po 

Nie musisz się ponownie logować, gdy dokonałeś tego przy pierwszym zadaniu) 

zaloguj się do platformy jako uczeń nie musisz podawać prawdziwych 

podaj więc imię, klasę i numer w 

i wyślij prośbę o dołączenie do 

eżeli wybierzesz tą opcję będę mogła mieć 

a wykonać zestaw ćwiczeń 

 

https://quizlet.com/


 

lub 

c) kliknij na linki i przećwicz zestaw słówek i wyrażeń bonusowych (jednak jeżeli 

wybierzesz tą opcję  nie będę mogła mieć potwierdzenia, że wykonałeś/ -aś 

zadanie) 

 

https://quizlet.com/_5xdpdg?x=1jqt&i=1uldhk 

 

 
 

https://quizlet.com/_5xdpdg?x=1jqt&i=1uldhk



