
 

* utrwalamy słownictwo z poprzedniej lekcji 

 

Lektion 

Thema: Warum fährst du ans Meer? 

 

Warum fährst du ans Meer? 

Dlaczego jedziesz nad morze? 
 

* otwórz podręcznik na str. 60 
 

 

1. Pytania 

a) Wer? – Kto? 

np. Wer fährt ans Meer? 

      Kto jedzie nad morze? 

      Wer fliegt nach Spanien? 

      Kto leci do Hiszpanii? 

b) Wer von euch? – Kto z was? 

np. Wer von euch fährt ins Gebirge? 

      Kto z was jedzie w góry? 

 

2. Podręcznik str. 60 zad. 6  

* przeczytaj dla siebie poniższe pytania i odpowiedzi (nie przepisujesz tego do zeszytu) 

 
 

* podpunkty od a do f przepisz do zeszytu 
 

a) die Adria – Morze Adriatyckie/ Adriatyk  

b) wandern – wędrować 

c) Berlin besichtigen – zwiedzać Berlin  

d) viel in der Sonne liegen – leżeć dużo na słońcu 

e) Prater besuchen – zwiedzać Prater  

* Prater – wesołe miasteczko w Wiedniu (Austria) 

f) das Matterhorn sehen – zobaczyć Matterhorn 

* Matterhorn – góra, która znajduje się w szwajcarskich Alpach  

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Krótkie dialogi: 

a) Wohin? – Berge    

Was? – wandern  

 

DIALOG: 

Person 1: Wohin fährst du? 

Person 2: Ich fahre in die Berge. 

Person 1: Was willst du dort machen? (Co chcesz tam robić?) 

Person 2: Ich will wandern. 
 

* will – to czasownik modalny „wollen – chcieć”, jeśli występuje z drugim czasownikiem, 

to ten drugi czasownik znajduje się zawsze na końcu zdania w formie bezokolicznika, 

czyli z końcówką „-en” 

 

b) Wohin? – Sopot   

Was? – in der Sonne liegen, schwimmen  

 

DIALOG: 

Person 1: Wohin fährst du? 

Person 2: Ich fahre nach Sopot. 

Person 1: Was willst du dort machen?  

Person 1: Ich will in der Sonne liegen und schwimmen 
 

 

 

Praca z zeszytem ćwiczeń. Otwórz zeszyt ćwiczeń i wykonaj proszę: 

- zad. 2 str. 76 oraz 

- zad. 4 str. 7. 

 

Na końcu notatki znajdziesz odpowiedzi do samokontroli. 

 
 

WSKAZÓWKI/ PODPOWIEDZI do zadań: 

zad. 2  

 
 

Nina fährt …. 

 

* w odpowiedzi rezygnujemy z zaimka pytającego „Wohin?” 

* przypominam budowę zdania oznajmującego 

   podmiot (osoba) + orzeczenie (czynność) + reszta zdania 
 

   rozwiązanie: Nina fährt nach Paris. LUB Nina fährt nach Frankreich.  

 

* w tym zadaniu nie zmieniamy formy czasownika. Jeśli w pytaniu jest „fahren”, to  

   w odpowiedzi również jest „fahren” 



 

ODPOWIEDZI: 

Zad. 2 

2. Familie Meier fährt ins Gebirge.  

3. Max und Leonie fahren ans Meer.  

4. Die Malins fahren nach Rom. 

5. Thomas fliegt nach New York.  

* fliegen – lecieć/ latać  

6. Herr Schön fliegt nach London. 

 

Zad. 4 

a. nach Deutschland 

b. ins Gebirge 

c. an den See/Bodensee 

d. ans Meer  

e. ins Gebirge  

f. nach Japan 

g. in die USA 

h. nach Italien. 

 
 

 

 

 


