
25-29.05.2020 

Temat: Heute ist der vierte Juni. Dzisiaj jest czwarty czerwca. 

Notatka: 

1. Liczebniki porządkowe / Ordinalzahlen: 

1) eins – der erste / am ersten! 

2) zwei – der zweite / am zweiten 

3) drei – der dritte / am dritten! 

4) vier – der vierte / am vierten 

5) fünf – der fünfte / am fünften 

6) sechs – der sechste / am sechsten 

7) sieben – der siebte / am siebten! 

8) acht – der achte / am achten! 

9) neun – der neunte / am neunten 

10) zehn – der zehnte / am zehnten 

11) elf – der elfte / am eften 

12) zwölf – der zwölfte / am zwölften 

13) dreizehn – der dreizehnte / am dreizehnten 

20) zwanzig – der zwanzigste / am zwanzigsten 

21) einundzwanzig – der einundzwanzigste / am einundzwanzigsten 

Liczebniki porządkowe do 19 mają końcówkę –te, a po przyimku am –ten. Wyjątki dotyczą liczebników: 1, 3, 7, 8. 

Natomiast liczebniki porządkowe od 20 mają końcówkę –ste, a po przyimku am –sten. 

 Heute ist der dritte November. Dzisiaj jest trzeci listopada. 

 Wir haben am dritten November frei. 3 listopada mamy wolne. (Kiedy?) 

 Wann bist du geboren? Kiedy się urodziłeś? - Ich bin am siebenundzwanzigsten April geboren. Urodziłem się 

27 kwietnia.  

 Das Schuljahr beginnt am ersten September. Rok szkolny rozpoczyna się 1 września. 

„Am” / „im”: 

 Im Herbst  haben sie keine Ferien. Jesienią oni nie mają ferii. 

 Wir fahren im April nach Deutschland. W kwietniu jedziemy do Niemiec. 

 Er steht am Montag um 6 Uhr auf. On wstaje w poniedziałek o 6 rano. 

Praca z zeszytem ćwiczeń: str. 92, zad. 1-4 

Temat: Frühling – die schönste Jahreszeit. Wiosna – najpiękniejsza pora roku. 

Notatka: 

1. Krajobraz: der Baum – drzewo, die Bäume – drzewa, die Blume – kwiat, die Blumen – kwiaty, der Himmel – 

niebo, die Sonne – słońce 

2. Kolory: blau – niebieski, braun – brązowy, bunt – kolorowy, gelb – żółty, grau – szary, grün – zielony, rot – 

czerwony, schwarz – czarny, weiß - biały 

3. Odmiana czasownika nieregularnego „werden”: 

werden – stawać się, zostawać 

Ip.                                                         lm. 

1. ich werde                                    1. wir werden 

2. du wirst !                                     2. ihr werdet 

3. er / sie /es wird                          3. sie / Sie werden 

Pracuj z zeszytem ćwiczeń: str. 93, zad. 1-4 
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