
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: Womit kommst du zur Schule – część 1 

Czego się nauczysz? 
 Poznasz nazwy środków transportu 
 Poznasz zastowanie trzeciego przypadku celownika Dativ w opisie drogi do szkoły 

 
 

 
1. Słownictwo – środki transportu 

 

der Bus autobus 

der Zug pociąg (starsza wersja nazwy) 

der LKW samochód ciężarowy (TIR) 

der PKW samochód osobowy 

das Auto samochód 

das Fahhrad rower 

das Taxi taksówka 

das Flugzeug samolot 

die Bahn pociąg (nowsza wersja nazwy) 

die Straßenbahn tramwaj 

die U-Bahn metro 

die S-Bahn szybka kolej podmiejska 

zu Fuß pieszo 

 
 

2. Dativ – celownik – stosowanie 
 
W celowniku  - Dativ – rodzajniki zmieniają się według schematu: 
 
a) rodzajnik określony 
 

Nominativ - mianownik Dativ- celownik zapamiętaj końcówkę 

der  dem m 

die  der r 

das  dem m 

die  den (+n do rzeczownika) n 

 
a) rodzajnik nieokreślony 
 

Nominativ - mianownik Dativ- celownik zapamiętaj końcówkę 

ein  einem m 

eine  einer r 

ein  einem m 

xxx  xxxx  (+n do rzeczownika) xxx (+n do rzeczownika) 



3.  Zastosowanie w zdaniach: 
 
Womit (+n do rzeczownika)Czym jedziesz do szkoły? 
 
Ich fahre mit dem Bus.                 Jadę autobusem. 
 
Merke! Zapamiętaj!      
Przyimek „mit” łączy się w języku niemieckim wyłącznie z przypadkiem Dativ – celownik, 
czyli wszystkie rodzajniki po tym przyimku muszą zmienić swoją formę według schematu 
w punkcie   2 (patrz tabelka) 
 
Np.     der Bus – Ich fahre mit dem Bus. 
           die Bahn – Ich fahre mit der Bahn. 
           das Auto  - Ich fahre mit dem Auto. 
 
Mit wem fährst/ gehst du zur Schule?      Z kim jedziesz/ idziesz do szkoły? 
Ich fahre/ gehe mit den Freunden.              Jadę / idę z przyjaciółmi.   
 
Np.    der Freund  - Ich gehe mit dem Freund.                    – z przyjacielem 
          die Freunde  - ich gehe mit den Freunden.  (l.mn)   - z przyjaciółmi 
          die Eltern      Ich fahre mit den Eltern. (l.mn)            -  z rodzicami 
 

 
4.Określanie czasu 
 

a) Wie lange fährst/gehst du zur Schule?     - Jak długo jedziesz/ idziesz do 
szkoły? 

- Ich gehe 5 Minuten 
- Ich gehe 30 Minuten = Ich gehe eine halbe Stunde. 

 
b) Wie viel Zeit brauchst du für die Fahrt / den Weg?   - Ile czasu potrzebujesz na 

dojazd / da drogę. 
- Ich brauche 5 Minuten zu Fuß. Potrzebuję 5 minut piechotą 

 
 
Krok 2 
 
Przećwicz wyrażenia na Quizlet – link jest poniżej – wykonaj przynajmniej 4 różne aktywności w tym 
temacie. 
 
https://quizlet.com/_8xovzv?x=1qqt&i=1uldhk 
 
 

Materiał przepisany i przećwiczony ??? A więc jesteś gotowy/ gotowa do spotkania online 
wideo – zapraszam. 

 


