
Krok 1. 

Przepisz do zeszytu temat lekcji oraz zrób notatkę, która ułatwi ci przygotowanie się do 
kolejnej  lekcji online – video, na której przerobimy wspólnie ten materiał 

Heute ist …………………, der ……………… 2020 

Stunde 

Thema: Wie komme ich zur Schule? – część 1 – Jak dojdę do szkoły? 

Czego się nauczysz? 
 Poznasz nazwy miejsc i obiektów w mieście 
 Nauczysz się jak pytać o drogę 

 

 
1. Słownictwo – obiekty w mieście 

 

die Apotheke apteka 

der Bahnhof dworzec 

die Bank bank 

das Kino kino 

der Park park 

die Post poczta 

die Schule szkoła 

der Supermarkt sklep, supermarket 

das Einkaufszentrum centrum handlowe 

das Krankenhaus szpital 

das Cafe kawiarnia 

die Konditorei cukiernia 

der Bäcker piekarz 

die U-Bahnstation stacja metra 

die Tankstelle stacja benzynowa 

das Hotel hotel 

der Flughafen lotnisko 

 
2. Jak zapytać odrowe do danego obiektu: 

 
a) Entschuldigung, gibt es eine Apotheke in der Nähe?   

 - przepraszam, czy jest tu gdzieś apteka w pobliżu? 
 
W tym pytaniu zastosujemy rodzajnik nieokrślony w Akkusativ – w bierniku. Zmieniaj 
rodzajniki według wzoru: 
 
der – einen 
die – eine 
das – ein 
die  - xxx 
 

b) Entschuldigung, wo ist hier eine Apotheke? 
                           Entschuldigung, wo ist hier die Plus-Apotheke 

- Przepraszam gdzie tutuaj jest apteka? 



W tym pytaniu zastosujemy rodzajnik nieokreślony w Nominativ – w mianowniku. Zmieniaj 
rodzajniki według wzoru na nieokreślone lub zastosuj po prostu rodzajnik określony nie 
zmieniając jego formy, gdy chodzi ci o konkretny ( a nie jakiś) obiekt 
 
der – ein 
die – eine 
das – ein 
die  - xxx 
 

a) Entschuldigung, wie komme ich zur Apotheke?   
 - przepraszam, jak dojdę do apteki? 

 
W tym pytaniu zastosujemy rodzajnik określony w Dativ – w celowniku. Zmieniaj rodzajniki 
według wzoru: 
 
der – zum 
die – zur 
das – zum 
die  - zu den 
 
Krok 2 
 
Posłuchajmy zadania 2 w podręczniku – rozpoznaj, o jakie obiekty pytają przechodnie. 
Odpowiedzi zapisz w zeszycie. 
 
Krok 3 
 
Przećwiczmy  nowe słówka i wyrażenia w zeszycie ćwiczeń – wykonaj zadania 1,2,3,4,6 na str. 22 
Kapitel 2 Lektion 3 
 
 

Krok 4 
 
A oto kilka wyrażeń, które mogą się również przydać w podróży: 
 

 Ich bin hier fremd – jestem tu obcy 
 Ich bin nicht von hier – nie jestem stąd 
 Ich habe mich verlaufen – zgubiłem się 
 Entschuldigen Sie – przepraszam Panią /Pana 
 Wo bekomme ich einen Stadtplan? – gdzie dostanę mapę miasta 

 
Krok 5 
Zadanie domowe 
 

1. Wykonaj starannie notatkę w zeszycie . 
2.  
3. Przećwicz  nowe słówka i wyrażenia na quizlett – wykonaj przynajmniej 3 aktywności 

https://quizlet.com/_8ytn91?x=1jqt&i=1uldhk 

 
4. Ułóż w zeszycie 10 dowolnych pytań o drogę do wybranych obiektów – wykorzystaj 3 

sposoby na tworzenie pytań – zrób zdjęcie tego zadania i załącz na Classroom w 
odpowiednim miejscu – przy zadaniu 3.  

https://quizlet.com/_8ytn91?x=1jqt&i=1uldhk

