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

 
Heute ist …….., der ……………………. 2020 

Stunde 
Thema: Samlungen – kolekcje …… czyli jak utworzyć liczbę mnogą rzeczowników? 

Czego się nauczysz? 
- poznasz sposoby tworzenia liczby mnogiej rzeczowników w języku niemieckim  
 
Krok 2. 
To będzie ci potrzebne do zrozumienia lekcji – powtórz koniecznie nazwy rzeczowników poznanych 

na poprzednich zajęciach – sprzęt elektroniczny 

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 

 

Krok 3. 
Zapoznajmy się teraz z nowymi słówkami, które wystąpią w tej lekcji – rzeczowniki określające 

przedmioty, które można kolekcjonować. Przepisz tabelkę do zeszytu zostawiając wolną rubrykę 

(uzupełnimy ja w trakcie lekcji) 

der Anhänger,-  breloczek, wisiorek, zawieszka 

die Landkarte,-n  mapa 

das Reiseprospekt,-e  prospekt turystyczny 

das Buch,  ״ -er
  książka 

das Computerspiel,-e  gra komputerowa 

das Automodell, -e  model samochodu 

das Flugzeugmodell, -e  model samolotu 

das Foto,-s  zdjęcie 

die Modezeitschrift,-en  gazeta o modzie 

die Computerzeitschrift, - en  gazeta o komputerach 

die Autozeitschrift, -en  gazeta o samochodach 

der Ball,  ״ -e  piłka 

der Fußball, ״   -e  piłka nożna 

die Postkarte,-n  kartka pocztowa 

das Autogramm,-e  autograf 

der Ohrring, -e  kolczyk 

das Heft,-e  zeszyt 

 

Krok 4. 
Wyjaśnijmy krótko  - jak utworzyć liczbę mnogą w języku niemieckim, gdy chcesz powiedzieć na 

przykład, że zbierasz książki. 

Pamiętaj! Merke! 



Rzeczowniki w liczbie mnogiej zawsze otrzymują rodzajnik określony die (niezależnie od ich rodzaju), 

natomiast rodzajnika nieokreślonego w liczbie mnogiej nie ma (stosujemy sam rzeczownik). 

W odróżnieniu od języka angielskiego, gdzie liczbę mnogą  tworzymy przez dodanie końcówki –s, w 

języku niemieckim istnieje kilka wzorców na jej tworzenie: 

a) poprzez dodanie końcówek: - e, -n, s, -en lub –er 

b) poprzez dodanie końcówek: -e, -er oraz przegłosu do samogłosek w temacie rzeczownika 

czyli   a>ä,      o>ö ,    u>ü   

c) poprzez dodanie samego przegłosu do samogłosek w temacie rzeczownika czyli   a>ä,      o>ö 

,    u>ü   

d) zachowując tą samą formę co liczba pojedyncza  - czyli rzeczownik się nie zmienia 

 

Zobaczmy jak utworzyć liczbę mnogą, gdy znajdziesz słówko zapisane w słowniku, np.: 

das Heft,-e  (zeszyt)                  zmienisz rodzajnik na die - dodasz końcówkę –e   die Hefte (zeszyty) 

das Buch,  ״ –er (książka)  zmienisz rodzajnik na die  dodasz przegłos na u>ü  dodasz  

                                             końcówkę –e   die Bücher (książki) 

 Krok 3. 
Wróć do tabelki w kroku i uzupełnij w pustej rubryce formę rzeczowników w liczbie mnogiej. 

a) Pamiętaj o rodzajniku die dla całej liczby mnogiej 
b) Zwróć uwagę na zapis po przecinku – za rzeczownikiem 
 

Krok 4. 
Przejdź do podręcznika str.23 i utwórz liczbę mnogą do rzeczowników w w zestawie „Technische 
Geräte” 

 
Krok 5. 
A teraz wykorzystajmy naszą wiedzę. Dzisiaj popracujemy z czasownikiem sammeln (zbierać, 

kolekcjonować)  und haben (mieć) 

sammeln haben 

ich sammle ich habe 

du sammelst du hast 

er, sie, es  sammelt er,sie,es hat 

wir sammeln wir haben 

ihr sammelt ihr habt 

sie,Sie sammeln sie, Sie haben 

 

Minidialog 1. 

 Was sammelst du ?                                            Co zbierasz? – Uważaj w odpowiedzi użyj liczbę mnogą rzeczownika. 

 Ich sammle die Automodelle                         Zbieram modele samochodów 

Wie viele Automodelle hast du schon?     Ile modeli już masz? 

Ich habe 30 Automodelle.                          Mam 30 modeli. 

 



Poćwiczmy wspólnie tworzenie rozmówek. Wybierzcie z tabelki rzeczowniki i sprawdźcie ich liczbę 

mnogą. 

 
Krok 6. 

Teraz przećwiczymy wszystko w zeszycie ćwiczeń – zad. 2,3,4 str. 22 
 
Krok 7. 
Zadanie  domowe 
1.Przećwicz nowe słówka, naucz się ich na pamięć  i utrwal liczbę mnogą. Skorzystaj z portalu 

quizlett – wykonaj przynajmniej 3 aktywności. 

https://quizlet.com/_8z1ylf?x=1qqt&i=1uldhk 

2.Napisz w zeszycie 4 przykładowe dialogi według „Kroku 7” –  
- zdjęcie zadania wyślij  jako załącznik w odpowiednim miejscu na Classroom – to będzie 
potwierdzenie wykonania zadania 2. 
 
Podziel sobie pracę i notatkę.  Viel Spass! 
 

https://quizlet.com/_8z1ylf?x=1qqt&i=1uldhk
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