
Krok 1. 
Przepisz do zeszytu temat lekcji oraz  zrób notatkę, która ułatwi ci zapamiętanie materiału. 

 
Heute ist ……………………………………… 2020 

Stunde 
Thema: Was ist das?? 

Czego się nauczysz? 
- poznasz rzeczowniki w mianowniku (Nominativ)z rodzajnikiem określonym i nieokreślonym  
- poznasz kilka nowych nazw określających nazwy sprzętów elektronicznych 
 
Krok 2. 
To będzie ci potrzebne do zrozumienia lekcji (zapisz notatkę w zeszycie) 

Rzeczowniki w języku niemieckim posiadają dodatkowe słówko zwane „rodzajnikiem” – nie 
można go przetłumaczyć – służy wyłącznie do określenia rodzaju i liczby rzeczownika oraz 
do budowania kontekstu w zdaniu. W Większości przypadków rzeczownik nie odmienia się  - 
za to odmienia się rodzajnik – czyli zmienia swoją formę nadając kontekstu w zdaniu 
Rozróżniamy dwa rodzaje rodzajników: 
 

a) określone     der/ die / das / die 
b) nieokreślone ein/ eine/ ein/ x 

 
Rodzajników uczymy się zawsze wraz z rzeczownikiem np. das Handy  - komórka.  
Jak rozpoznać rodzaj rzeczownika?  
 
rodzaj  rodzajnik określony rodzajnik 

nieokreślony 
odpowiednik 
rodzajnika - zaimek 

r.m   (m) 
 

der ein er 

r. ż    (f) 
 

die eine sie 

r. n.   (n) 
 

das ein es 

l.mn 
 

die xxxx sie 

 
Nie można uczyć się rodzajników porównując rodzaj z językiem polskim, ponieważ rodzaje w 
obydwu języka ch nie zawsze się zgadzają: 
 
die Katze – kot  - w języku niemieckim rodzaj żeński „die” – w języku polskim rodzaj męski 
„ten kot 
 
 
Stosując rodzajniki i zaimki w zdaniach zawsze strsujemy następującą kolejność: 
 

a) zdanie pierwsze – rodzajnik nieokreślony 
b) zdanie drugie – rodzajnik określony 
c) zdanie trzecie  - zaimek osobowy 

 
1. Das ist ein Handy.               – To jest komórka. 
2. Das Handy ist modern.        – Ta komórka jest nowoczesna. 
3. Es  kostet 50 Euro.              – Kosztuje 50 euro 

 
 
 
 
 



Stosuj zawsze poniższą kolejność: 
zdanie 
pierwsze 
 

zdanie drugie zdanie 3 

rodzajnik 
nieokreślony 
 

rodzajnik określony zaimek osobowy 

ein 
 

der er 

eine 
 

die sie 

ein 
 

das es 

xxxx 
 

die sie 

 
Krok 3. 
 
Przećwicz podobne zdania wykorzystując słówka z podręcznika str. 17 – Kapitel 2 Lektion 2 
„Was ist das?”. Wpisz zdania do zeszytu. 
 

a) die Spielkonsole 
b) der Laptop 

 
Krok 4. 
 
Przepisz nowe  słówka do zeszytu – dopisz ich znaczenie polskie -  zwróć uwagę na podział na rodzaje: 
 

der die das 

der MP4-Player die Spielkonsole das Notebook 

der Laptop die DVD das Handy 

der USB-Stick die CD das Computerspiel 

der Drucker die Kamera das Smartphone 

der IPod die Digitalkamera das Tablet 

der Scanner die Stereoanlage das IPhone 

  das IPad 

 
W razie problemów z tłumaczeniem zajrzyj do podręcznika Kommunikationslink str. 23 
 
 
Krok 5. 

Teraz przećwiczymy wszystko w zeszycie ćwiczeń – zad. 1,4,6 
 
Krok 6. 
Zadanie  domowe 
 

1.Przećwicz nowe słówka i utrwal zamianę rodzajników 

2.Wykonaj zadanie 7 str. 21  
- zdjęcie zadania wyślij  jako załącznik w odpowiednim miejscu na Classroom – to będzie 
potwierdzenie wykonania zadania 2. 
 
Podziel sobie pracę i notatkę.  Viel Spass! 
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