
 

Hallo! Wie geht’s? Ich hoffe, dir geht es Gut! Also los!  Mach mit! 

Krok 1. 

Przepisz do zeszytu temat lekcji oraz oraz  zrób notatkę, która ułatwi ci zapamiętanie materiału. 

Heute ist ……………., der ……………. 2020 

Stunde 

Thema: Was darf’s denn sein? Co podać?  …  jak swobodnie zrobić zakupy w sklepie spożywczym? 

Czego się nauczysz? 
- poznasz określenia miary i wagi 
- zastosujesz liczebniki w oznaczaniu miary i wagi (zrobisz listę zakupów) 
- nauczysz się pytać o cenę  
- poznasz zwroty przydatne podczas zakupów w sklepie spożywczym 
 
Krok 2. 
 Zapoznaj się z podstawowymi określeniami miar i wag.    (Przepisz tabelkę do zeszytu) 
 

die Dose 2 Dosen puszka 

die Flasche 2 Flaschen butelka 

der Becher 2 Becher kubek 

das Glas 2 Gläser słoik (ale też: szklanka) 

die Packung 2 Packungen paczka, opakowanie 

die Schachtel 2 Schachteln pudełko 

die Scheibe 2 Scheiben plaster, kromka 

das Stück 2 Stück sztuka, kawałek 

die Tüte 2 Tüten torebeczka, papierowy rożek, 
reklamówka 

die Tafel 2 Tafeln tabliczka 

das Gramm 200 Gramm gram 

das Kilo 2 Kilo kilogram 

der/das Liter 2 Liter litr 

das Pfund 2 Pfund  ½ kilograma (w liczbie mnogiej 
1 kilogram) 

 
Achtung! – Uwaga! 
W Niemczech nie stosuje się jednostki wagi „dekagram” – podajesz wagę w gramach np. 
20 dag   Ich brauche 200 Gramm Käse.  (potrzebuję 20 dag sera) 
 
Określając ilość potrzebnego ci produktu np. potrzebuję jeden kilogram pomidorów zastosujesz 
słowo „pomidory” w liczbie mnogiej bez rodzajnika (hurra!). Musisz jednak podać ilość produktu 
według w Akkusativ (biernik) wzoru: 
 
(Przepisz tą zasadę do zeszytu) 
 
der Liter                   Ich brauche einen Liter Milch                                             der->einen 
                                       (Potrzebuję litr mleka) 



die Packung             Ich brauche eine Packung Nudeln                                     die -> eine 
das Kilo                     Ich brauche ein Kilo Tomaten                                            das -> ein 
 
oraz liczba mnoga, gdy potrzebujesz czegoś więcej – nie stosuj tutaj rodzajnika  „die”, lecz użyj po 
prostu potrzebnego ci liczebnika: 
 
zwei Kilo                 Ich brauche zwei Kilo Gurken. 
 
Wykonaj  teraz zadanie 3,4 oraz 5 w zeszycie ćwiczeń – dział 3 lekcja 2 „Was darf’s denn sein?“ 
 
Krok 3. 
 

Platforma https://quizlet.com/  

a) 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.8c, nr2 

Następnie wyszukaj mnie  i wyślij prośbę o dołączenie do 

swojej klasy np. 8a,8c,8d.  

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

które przewidziane są na pierwszy tydzień. 

 

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

wymowy - a zobaczysz, że wszystko wejdzie do głowy samo! 
 
Przejdź do aplikacji Quizlett i wykonaj ćwiczenia z dwoma zestawami fiszek: 

a) Powtórz nazwy poznanych wcześniej produktów z zestawu fiszek: 

 
 

b) Utrwal nazwy poznanych dzisiaj miar i wag 
 

              
 
Krok 4. 
 
Tutaj przypomnimy sobie jak pytać o cenę oraz jak ja poprawnie podać (zapisz zasadę w zeszycie) 
 

a) Pytamy o cenę: 
Wie viel kostet ein Kilo Bananen? – Ile kosztuje kilogram bananów? 
Wie viel kosten 2 Dosen Cola?      - Ile kosztują 2 puszki coli? 
Możesz też zapytać tak: 

               Was kostet ein Kilo Bananen? 
               Was kosten 2 Flaschen Milch? 
     
               wie viel = was 
 

b) Tak podajemy cenę 

https://quizlet.com/


Ein Kilo Bananen kostet  zwei Euro.  (2,00 €) 
Zwei Dosen Cola kosten drei Euro dreißig. (3,30 €) 
 

Merke! Zapamiętaj! 
 
           2,10 €     Ein Kilo Gurken kostet      2     ,      10        €         
                                                                                            
Przeczytasz:                                                   zwei Euro zehn    x 
 
Wykonaj  teraz zadanie 6 w zeszycie ćwiczeń – dział 3 lekcja 2 „Was darf’s denn sein?“ 
 
Krok 5. 
 
A teraz poznamy zwroty przydatne podczas wizyty w sklepie spożywczym 
 
Co możesz usłyszeć od sprzedawcy? 

Was darf’s denn sein? Co podać? 

Sie wünschen? Pan sobie życzy …? 

Wie viel …… möchtest du haben? Ile ….. chciałbyś? (np. ile pomidorów) 

Kommt noch etwas dazu? Czy coś jeszcze? 

Sonst noch etwas? Czy coś jeszcze? 

Ist das alles? Czy to wszystko? 

Möchten Sie noch etwas? Czy chciałby Pan coś jeszcze? 

Haben Sie noch einen Wunsch? Czy ma Pan jeszcze jakieś życzenie? 

Kommt sofort. Juz się robi. 

Das macht ….. Euro (zusammen) To wyniesie (wszystko razem) .. 

 
 
Jakich zwrotów ty potrzebujesz? 
 

Ich hätte gern …. Chciabym … 

Ich möchte .. Chciabym … 

Ich nehme (noch)… Wezmę jeszcze … 

Wie viel/Was kostet …..? Ile kosztuje ..? 

Geben Sie mir (noch)….. Proszę mi podać (jeszcze) …. 

Wie viel macht das (zusammen)? Ile to (razem) wyniesie? 

Was macht das (zusammen) ? Ile to (razem) wyniesie? 

 
Przećwicz podane zwroty na quizzlet.com 
 

 
 
Wykonaj  teraz zadanie 6 w zeszycie ćwiczeń – dział 3 lekcja 2 „Was darf’s denn sein?“ można za nie 
otrzymać dodatkową ocenę ;) 
 
 
Krok 6 
 
Zadanie  domowe 



1. Sprawdź, czy uzupełniłeś/-aś wszystkie ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń (według wskazówek wyżej), a 
następnie wyślij zdjęcie wypełnionych ćwiczeń w zeszycie ćwiczeń wyślij jako załącznik w 
odpowiednim miejscu na Classroom – to będzie potwierdzenie wykonania zadania 1 
 
 
 
2.  Napisz w zeszycie jako podsumowanie i praca domowa dialog „W sklepie” wykorzystując 
słownictwo w tabelki. Możesz również wykorzystać dialog w podręczniku Kap. 3 Lektion 2 zad.5 
- musisz zakupić 5 różnych produktów 
-pamiętaj, aby się odpowiednio przywitać i zakończyć rozmowę (pożegnaj się ) 
 
Zdjęcie dialogu wyślij jako załącznik w odpowiednim miejscu na Classroom – to będzie 
potwierdzenie wykonania zadania 2 
 
Podziel sobie pracę  - masz czas do kolejnej lekcji online. Viel Spass! 
 


