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Strefa ucznia
nagrania do materiałów
ćwiczeniowych oraz
dodatkowe zadania, np. testy
samooceny, dostępne online
www.wszpwn.com.pl/strefa-ucznia

Akademia PWN – Materiały dla nauczyciela
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●●

rozkłady materiału do nowej podstawy programowej
plany wynikowe
nowy program nauczania
scenariusze lekcji
filmy z kartami pracy
podręczniki interaktywne (multibooki)
ćwiczenia dla uczniów z dysleksją
testy i kartkówki
karty pracy
transkrypcje nagrań (podręcznik i materiały ćwiczeniowe)
materiał na okres bezpodręcznikowy
Przedmiotowy System Oceniania
Materiały dydaktyczne online

www.akademiaPWN.pl
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Opowiadanie
opowiadasz

Sprechen

Rozmowa
rozmawiasz w parze

Hören

Słuchanie
słuchasz i rozumiesz

Lesen

Czytanie
czytasz i rozumiesz

Schreiben

Pisanie
robisz notatki, ćwiczenia, piszesz teksty

Aufgabe

Zadanie
pracujesz samodzielnie, w parze lub w grupie
i ćwiczysz kilka sprawności językowych

Projekt

Projekt
pracujecie w grupie i prezentujecie efekty pracy całej
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Grammatik + Lexik

Gramatyka + leksyka
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• Nazywam kraje i wiem, w których mówi się po niemiecku.
• Przedstawiam się i dowiaduję się o dane innych osób.
• Opowiadam o swoich zainteresowaniach
i upodobaniach i uzyskuję informacje na ten temat
od rówieśników i osób dorosłych.
• Opowiadam o wyglądzie, charakterze
i zainteresowaniach innych osób.
• Opowiadam o swojej klasie i uzyskuję informacje
na temat innej klasy.

1.
2.
3.
4.
5.

Hallo, Gru..ezi, Servus!
Was machst du gern?
Er treibt nicht gern Sport
Essen Sie gern Hamburger?
Wir suchen Freunde

1.
2.
3.
4.
5.

Wer ist das?
Das ist meine Familie
Ich habe keine Geschwister
Liest du gern Bu..cher?
Meine Familie ist super!

1.
2.
3.
4.
5.

Wie viel Uhr ist es?
Um wie viel Uhr stehst du auf?
Am Freitag habe ich frei
Wohin gehen wir heute?
Ich komme gern mit!

• Określam czas zegarowy i czas trwania czynności
i uzyskuję informacje na ten temat.
• Nazywam dni tygodnia i pory dnia.
• Opowiadam o przebiegu dnia i tygodnia.
• Określam, co chcę robić i dokąd pójść oraz
dowiaduję się o zamiary innych osób.
• Proponuję wspólne wyjście i reaguję
na propozycję.

Mein Lieblingsfach ist Mathe
Unser Lehrer ist gerecht
Kauf mir bitte einen Rucksack!
Sie mo..gen ihre Schulfreunde
Wie ist eure Klasse?

• Nazywam przedmioty, oceny i przybory szkolne.
• Opowiadam o planie lekcji, zajęciach szkolnych
i uzyskuję informacje na ten temat.
• Nazywam cechy i czynności nauczycieli.
• Wyrażam prośby, polecenia i udzielam rad.
• Zwracam się z prośbą do osoby dorosłej.
• Opowiadam o przyjaciołach szkolnych i uzyskuję
informacje o przyjaciołach innych osób.

1.
2.
3.
4.
5.
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5 ESSEN

KOMUNIKACJA

1.
2.
3.
4.
5.

Deutsche essen international
Was isst man zum Fru..hstu..ck?
Salatteller
Wie viel kostet das?
Was wu..nschen Sie, bitte?

•
•
•
•

Opisuję wygląd i charakter osób i zwierząt.
Nazywam członków rodziny.
Określam przynależność.
Opowiadam o rodzinie i uzyskuję informacje
o rodzinie innych osób.
• Wyrażam opinię i pytam o opinię innych osób.

• Nazywam upodobania kulinarne swoje i innych
i zdobywam informacje na ten temat.
• Nazywam potrawy i produkty spożywcze.
• Podaję cenę w euro.
• Nazywam miary, wagi i opakowania.
• Piszę prosty przepis kulinarny.
• Sporządzam listę zakupów.
• Proponuję gościowi poczęstunek i reaguję na propozycję poczęstunku.
• Składam i przyjmuję zamówienie w lokalu gastronomicznym.

„Kompass Team” 1
Spis treści

Inhalt
GRAMATYKA
• Odmiana czasownika w liczbie
pojedynczej i mnogiej
• Zaimki osobowe w mianowniku
• Zdania pytające
• Przeczenia nein, nicht
• Forma grzecznościowa Sie

SŁOWNICTWO

STRATEGIE UCZENIA SIĘ

• Państwa i stolice
• Hobby i zainteresowania
• Określenia dotyczące wyglądu
i charakteru
• Liczebniki do 20
• Powitania w krajach
D-A-CH-L

• Samodzielnie formułuję reguły gramatyczne.
• Korzystam z notatki pomocnej w mówieniu (diagram, asocjogram).
• Wyszukuję w tekstach informacje za
pomocą internacjonalizmów.
• Pomagam kolegom i korzystam z ich
pomocy podczas pracy w parze i grupie.
• Umiem się uczyć – reagowanie na
wypowiedzi.

•
•
•
•
•
•

Rodzajnik nieokreślony i określony
Zaimek dzierżawczy mein/-e, dein/-e
Przyimek von
Przeczenie kein/-e
Odmiana rzeczownika w bierniku
Odmiana czasowników nieregularnych

•
•
•
•
•

Osoby i zwierzęta
Określanie cech za pomocą antonimów
Członkowie rodziny
Liczebniki do 100
Przymiotniki i wyrażenia oceniające

• Samodzielnie formułuję reguły gramatyczne.
• Zapoznaję się z zadaniem przed pracą
z tekstem.
• Tworzę notatkę pomocną w mówieniu
(asocjogram, tabela).
• Zapisuję zwroty i wyrażenia w tabeli
leksykalnej.
• Pomagam kolegom i korzystam z ich
pomocy podczas pracy w parze i grupie.
• Umiem się uczyć – znajomość środków
językowych.

•
•
•
•
•

Szyk przestawny w zdaniu
Czasowniki rozdzielnie złożone
Przyimki in, auf z biernikiem
Forma möchte
Szyk w zdaniu po formie möchte

•
•
•
•
•
•

Czas zegarowy
Pory dnia
Dni tygodnia
Czynności codzienne
Obiekty w mieście
Regionalizmy (CH)

• Samodzielnie formułuję reguły gramatyczne.
• Wyszukuję w tekstach potrzebne informacje.
• Tworzę notatki pomocne w mówieniu.
• Posługuję się tabelą leksykalną.
• Pomagam kolegom i korzystam z ich
pomocy podczas pracy w parze i grupie.
• Umiem się uczyć – rozumienie
wypowiedzi.

• Tryb rozkazujący
• Liczba mnoga rzeczowników
• Zaimki dzierżawcze sein/-e, ihr/-e,
unser/-e, euer/eure

•
•
•
•

Przedmioty i przybory szkolne
Oceny w krajach D-A-CH
Określenia dotyczące cech nauczycieli
Czynności typowe dla zajęć szkolnych

• Samodzielnie formułuję reguły gramatyczne.
• Korzystam z notatek wspierających pamięć.
• Wyszukuję w tekście autentycznym
potrzebne informacje (ankieta).
• Stawiam hipotezy na podstawie obrazka.
• Posługuję się tabelą leksykalną.
• Pomagam kolegom i korzystam z ich
pomocy podczas pracy w parze i grupie.
• Umiem się uczyć – znajomość środków
językowych.

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Potrawy i posiłki w ciągu dnia
Pieniądze w UE
Artykuły spożywcze
Opakowania, miary i wagi
Wyrażenia z przyimkami mit, ohne, für
Nazwy lokali gastronomicznych
Regionalne nazwy posiłków i artykułów
spożywczych (DACHL)

• Samodzielnie formułuję reguły gramatyczne.
• Posługuję się tablicą leksykalną.
• Wyszukuję w tekście autentycznym potrzebne informacje (statystyka, karta dań).
• Korzystam z notatki przed pisaniem
prostego tekstu.
• Pomagam kolegom i korzystam z ich
pomocy podczas pracy w parze i grupie.
• Umiem się uczyć – rozumienie
wypowiedzi.

Dopełniacz imion własnych
Zaimek nieosobowy man
Rzeczowniki złożone
Zaimek osobowy w bierniku
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Podręcznik

Kapitel 1

Länder in Europa
1. Wer ist das? Ordne der Person die Begrüßung und das Land zu, notiere im
Heft und kontrolliere mit der Aufnahme.

01

Przyporządkuj powitanie do osoby i miejsca jej pochodzenia, zrób notatki w zeszycie przedmiotowym,
a następnie sprawdź z nagraniem.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Hallo!
Salut!
Hello!
Servus!
Hola!
Grüezi!
Hej!
Ahoj!
Ciao!

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

Beda
Thomas
Zdenek
Manuela
Amadeus
Paolo
Gèrard
Sven
Jennifer

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Spanien, Madrid
Schweden, Stockholm
Frankreich, Paris
Österreich, Wien
Italien, Rom
Schweiz, Bern
England, London
Tschechien, Prag
Deutschland, Berlin

2. Woher kommen die Fans? Ordne den Bildern die Vornamen zu.
Skąd pochodzą fani? Dobierz podpisy do fotografii.
1.

2.

6.

3.

7.

8.

9.

5.

10.

A. Francesca aus Italien

E. Gèrard aus Frankreich

H. Julia aus Deutschland

B. Anna aus der Schweiz

F. Jacek aus Polen

I. Zdenek aus Tschechien

C. Jenny aus England

G. Björn aus Schweden

J. Olympia aus Griechenland

D. Thomas aus Österreich

6

4.

Beispiel: 1 –

Thomas aus Österreich

Kapitel 1
02

3. Aus welchen Ländern kommen diese Personen?
Hör zu und wähle die richtige Antwort.
Z jakich krajów pochodzą te osoby? Posłuchaj i wskaż poprawną odpowiedź.
1. Elena
2. Esmeralda
3. Blanka
4. Chris
5. Anton

A. Schweiz
A. Liechtenstein
A. Ungarn
A. Kroatien
A. Litauen

B.
B.
B.
B.
B.

Ukraine
Norwegen
Bulgarien
Dänemark
Lettland

C.
C.
C.
C.
C.

Türkei
Portugal
Finnland
Russland
Slowakei

4. Wie heißen die deutschsprachigen Länder und ihre Hauptstädte?
Schreib die Namen ins Heft.
Zapisz w zeszycie przedmiotowym nazwy krajów niemieckojęzycznych i ich stolic oraz znajdź je na mapie.

D

A

CH

L

5. Wie viele Menschen sprechen Deutsch? Wähle die richtige Antwort.
Ilu ludzi mówi na co dzień po niemiecku? Wskaż odpowiednią liczbę.
A. 120 Millionen

B. 80 Millionen

C. 50 Millionen

6. In welchen Ländern zahlt man in Euro? Schreib die Namen ins Heft.
W których krajach europejskich płaci się euro? Zapisz ich nazwy w zeszycie przedmiotowym.

Potrafię nazwać
kraje europejskie.
Wiem, w których krajach
mówi się po niemiecku.
Podaj przykłady.

2. 2. Olympia aus Griechenland, 3. Jacek aus Polen, 4. Julia aus Deutschland, 5. Gèrard aus Frankreich, 6. Anna aus der Schweiz,
7. Björn aus Schweden, 8. Francesca aus Italien 9. Jenny aus England, 10. Zdenek aus Tschechien 3. 1. Ukraine, 2. Portugal,
3. Ungarn, 4. Dänemark, 5. Slowakei 4. Deutschland-Berlin; Österreich-Wien; Schweiz-Bern; Liechtenstein-Vaduz 5. a) 6. 2017:
Belgien, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Luxemburg, Malta, Monaco, Österreich, Portugal,
San Marino, Slowakei, Slowenien, Spanien, Zypern, Lettland, Vatikan, Litauen, Andorra, Niederlande
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Kapitel 1 KONTAKTE
1. Hallo, Grüezi, Servus!

ÖSTERREICH, Wien,
Johann-Strauß-Denkmal

DEUTSCHLAND,Berlin,
Brandenburger Tor

Servu

s!

Hallo!

Ich heiße
Marek und das
is Krzysiek

1. Was siehst du auf den Bildern? Antworte.

Powiedz, co przedstawiają ilustracje i gdzie spotykają się przedstawione osoby.

8

Nowa
szata
graficzna

Kapitel 1
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2. Wer spricht mit wem? Hör zu und löse
die Aufgabe.
Kogo poznają twoi rówieśnicy w podróży po Europie?
Posłuchaj i przyporządkuj odpowiednie osoby.

SCHWEIZ, Bern,
Zeitglockenturm

1. Marek und Krzysiek
2. Wiola und Daniel
3. Adam und Anna

A. Thomas
B. Heidi
C. Jürgen

3. Hör zu und lies mit.
04

..uezi!
Gr

Posłuchaj, co mówią o sobie Jürgen, Heidi i Thomas.

Hallo!
Ich komme aus
Deutschland.
Ich wohne in Berlin.
Ich bin dreizehn
(13) Jahre alt.
Ich heiße Jürgen.
Und wie heißt du?

Servus,
ich heiße Thomas. Ich
komme aus Österreich.
Ich bin vierzehn (14).
Ich wohne in Wien.
Und wo wohnst du?

Grüezi,
ich bin Heidi. Ich komme
aus der Schweiz. Ich
wohne in Bern. Ich bin
dreizehn (13). Woher
kommst du? Und wie alt
bist du?

9
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Nowe formy wypowiedzi pisemnych

4. Was antwortest du? Schreib einen Blogeintrag.
Przedstaw się. Zamieść wpis na blogu.
1. Wie heißt du?
2. Woher kommst du?
3. Wo wohnst du?
4. Wie alt bist du?

Ich heiße . . . . . .
Ich komme aus . . . . . .
Ich wohne in . . . . . .
Ich bin . . . . . .

Przeczytaj jeszcze raz zdania z ćwiczenia 3. i odpowiedz na pytania.
Ich komm . . . aus Deutschland.
Ich wohn . . . in Wien.
Ich heiß . . . Jürgen.

Woher komm . . . du?
Wo wohn . . . du?
Wie heiß . . . (!) du?

Jaką końcówkę otrzymuje czasownik w 1. osobie (ich) i 2. osobie (du) liczby pojedynczej?
Jaką końcówkę otrzymuje w 1. i 2. osobie liczby pojedynczej czasownik heißen?
Uwaga, wyjątek!
Ich bin 13 Jahre alt. Wie alt bist du?
s.128

5. Ordne den Fragen die Antworten zu.

Dobierz do pytań właściwe odpowiedzi.

10

A. In Warszawa.

1. Wie heißt du?

E. Ich komme aus Polen.

B. Ich heiße Karolina.

2. Woher kommst du?

F. Ich bin Karolina.

C. Ich wohne in Warszawa.

3. Wo wohnst du?

G. Aus Polen.

D. Ich bin dreizehn.

4. Wie alt bist du?

H. Ich bin vierzehn Jahre alt.

Kapitel 1
Każdy dialog możemy przedstawić w postaci diagramu. Jest to forma notatki, która pomoże ci
zapamiętać najważniejsze informacje i pytania oraz przygotować się do wypowiedzi ustnej.
Ich heiße Allan. Wie heißt du?

Ich, Allan. Du?

Ich komme aus Liechtenstein.
Woher kommst du?

Ich, Liechtenstein. Du?

Ich wohne in Vaduz.
Wie alt bist du?

Vaduz.
Wie alt?

Vierzehn.

14.

Magda.

Ich heiße Magda.

Polen.
Wrocław.
Du?

Ich komme aus Polen.
Ich wohne in Wrocław.
Wo wohnst du?

13. Du?

Dreizehn.
Wie alt bist du?

6. Sprecht zu zweit.
Porozmawiaj z kolegą / koleżanką według wzoru.
Hallo, ich Vera.
Du?

Hallo, ich aus Bulgarien.
Du?

Hi, ich Sven.
Du?

Hallo, Monika.
Italien. Du?
England, London.
Du?

Natascha.
Russland. Du?

Eva. Prag.
Du?

14. Du?
14.

Ich Maria. Du?

Schweden.
Stockholm. Du?
Moskau. Wie alt?

Rom.
Ich 13. Du?

Aus Tschechien.

Sofia.
Wie alt?
13. Du?

14.

13.

7. Sprecht in der Gruppe.
Każdy z was pochodzi z innego kraju, ale wszyscy mówicie po niemiecku. Porozmawiajcie w grupie
i dowiedzcie się o imię, miejsce zamieszkania, kraj pochodzenia i wiek wszystkich uczestników rozmowy.

Potrafię się przedstawić, podając:
imię, miejsce zamieszkania,
kraj pochodzenia i wiek.
Potrafię zapytać o imię,
miejsce zamieszkania,
kraj pochodzenia i wiek.

sein, heißen, wohnen in …,
kommen aus …
Wie heißt …?
Wo wohnst …?
Woher kommst …? Wie alt bist …?

Podaj przykłady.

11

Kapitel 1

2. Was machst du gern?

05

1. Was sind die Hobbys von diesen Personen? Hör zu und ordne den
Personen die Bilder zu.
Jakie zainteresowania mają te osoby? Posłuchaj wypowiedzi i przyporządkuj do osób właściwe
ilustracje.

1. Sandra

2. Paul

A.

B.

3. Mark

C.

4. Olivier

D.

5. Christina

E.

F.

G.

2. Was passt in die Säcke? Ordne den Begriffen die Wörter zu,
schreib sie ins Heft und kontrolliere mit der Aufnahme.
06

Co pasuje do tych haseł? Pogrupuj odpowiednio wyrazy, zapisz je w zeszycie przedmiotowym,
a następnie sprawdź z nagraniem.

Gymnastik

Komödie

Radio

Jogging

Rap

Boxen

CD

Technik

ScienceFictionFilme

Fußball

Automat

12

Volleyball

Sport

Klavier

Toast

Pizza

Keyboard

Fotoapparat

Cola

Gitarre

Thriller

Musik

Skateboard

Hotdog

Kino

Judo
Tennis

Krimi

Essen
und
Trinken

Pommes frites
Auto
Hip-Hop
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3. Was machen Daniel und seine Clique gern?
Lies und wähle die richtigen Piktogramme.
Co lubią robić Daniel i jego koledzy / koleżanki?
Przeczytaj i wskaż obrazki zgodne z treścią wypowiedzi.

Daniel

A.

B.

C.

A.

B.

C.

A.

B.

C.

A.

B.

C.

A.

B.

C.

Mein Hobby ist Sport.
Ich fahre Skateboard
und spiele Volleyball.
Ich treibe auch Judo.

Michael
Ich bin Computerfan. Ich spiele
gern Computerspiele und chatte
gern. Ich spiele auch
gern Schach.

Sophie
Mein Hobby ist Essen. Ich esse
sehr gern Fast Food: Hamburger
und Pommes. Ich mag auch
Spaghetti und Pizza. Ich fahre
gern Rad.

Bettina
Ich bin Musikfan. Ich höre gern
Rock und Discomusik.
Ich spiele Keyboard.
Ich tanze auch sehr gern.

Paul
Mein Hobby ist Kino.
Ich mag Krimis und Thriller
gern. Ich fotografiere
auch gern.

13
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4. Was sagt Max? Schreib die Antworten anhand der Informationen
ins Heft und kontrolliere mit der Aufnahme.
Co mówi o sobie Max? Zapisz w zeszycie przedmiotowym odpowiedzi zgodnie
z informacjami i sprawdź z nagraniem.

1. Wie heißt du?
2. Woher kommst du?
3. Wo wohnst du?

Ich heiße . . . . . .
Ich komme . . . . . .

4. Wie alt bist du?

Ich wohne in . . . . . .
Ich bin . . . . . .

5. Hörst du gern Musik?

Ja.

6. Was hörst du gern?
7. Treibst du gern Sport?

Ich höre gern . . . . . .
Ja. Ich spiele gern . . . . .

8. Was machst du gern?

und ich jogge.
Ich . . . . . .

9. Magst du gern Pizza?

Nein. Ich mag gern . . . . . und . . . . . .
Max Breitner,13

Salzburg
Rap

a) Przeczytaj jeszcze raz zdania z ćwiczenia 4.
i odpowiedz na pytania.
. . . heißt du?
Ich heiße Max Breitner.
.
.
.
du?
Ich komme aus Österreich.
Woher
Ich bin 13.
Wie alt . . . du?
. . . hörst du gern? Ich höre gern Rap.
Pytania w języku niemieckim mogą rozpoczynać się od zaimków pytających. Które z nich już
znasz? Na którym miejscu występuje w takich pytaniach orzeczenie, a na którym miejscu podmiot?
Szyk wyrazów stosowanych w pytaniu nazywamy przestawnym.
SZYK PRZESTAWNY:
ORZECZENIE PODMIOT
W odpowiedzi stosujemy prosty szyk wyrazów, tzn. na pierwszym miejscu podmiot, a po nim
orzeczenie.
SZYK PROSTY:
PODMIOT ORZECZENIE
b) Przeczytaj jeszcze raz zdania z ćwiczenia 4. i odpowiedz na pytanie.
. . . du gern Musik?
Ja.
. . . du gern Sport?
Ja.
. . . du gern Pizza?
Nein.
Od jakiej części mowy mogą również rozpoczynać się pytania?
W języku polskim takie pytania zaczynają się od „czy”. W odpowiedzi na początku zdania występuje wtedy Ja lub Nein.
s.128
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5. Sprecht zu zweit. Stellt Fragen und antwortet mit ja oder nein.
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Przeprowadźcie rozmowy jako Christian i Lena według wzoru. Odpowiadajcie ja lub nein.
Wykorzystajcie wszystkie piktogramy.

Bonn

Computerspiele

Christian, 14

Linz
Hip-Hop, Jazz

Hotdog

Lena, 13

Heißt du Christian?
Ja.
Kommst du aus der Schweiz?
Nein.

6. Arbeitet zu zweit.
a. Zapisz w zeszycie przedmiotowym swoje odpowiedzi na pytania zamieszczone w ćwiczeniu 4.
b. Zadaj te same pytania koledze / koleżance i zanotuj jego / jej odpowiedzi.

Potrafię powiedzieć
o swoich zainteresowaniach
i upodobaniach.
Potrafię zapytać inną osobę
o jej zainteresowania
i upodobania.

ins Kino gehen, Karate machen,
Klavier / Schach / Volleyball spielen,
Rad fahren, Sport / Judo treiben …
Was machst …?
Hörst …?

Podaj przykłady.
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3. Er treibt nicht gern Sport

1. Wer ist wer? Ordne den Beschreibungen die Nummern der Fotos zu.
Kto jest kim? Dopasuj zdjęcia do odpowiednich opisów.

2

1

3

5

4

A. Herr Schröder arbeitet im Restaurant Belvedere. Er ist energisch, aktiv und optimistisch.
Er besucht gern Freunde.
B. Frau Schröder ist Stewardess. Sie arbeitet bei der Lufthansa*. Sie ist klein, schlank und
sehr sympathisch. Sie hört gern Musik.
C. Paul Schröder ist groß, schlank und sportlich. Er treibt viel Sport.
D. Ulli Schröder studiert Politik. Er ist intelligent und sehr ruhig. Er surft gern im Internet.
E. Das Kind ist schön und sehr lustig. Es mag Eis und Schokolade. Es heißt Marina.

16

* Lufthansa – niemieckie linie lotnicze
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2. Hör zu und wähle die richtigen Informationen.
Co mówią Schröderowie? Posłuchaj i wskaż informacje zgodne z nagraniem.

1. Was ist Hermann Schröder?

Was macht er gern?

2. Was hört Carola Schröder gern?

Was macht sie gern?

3. Was macht Marina Schröder gern?

A.

B.

C.

A.

B.

C.

A. Pop

B. Jazz

C. klassische Musik

A.

B.

C.

A.

B.

C.

a) Przeczytaj jeszcze raz zdania z ćwiczenia 1. i odpowiedz na pytanie.
. . . arbeitet im Restaurant Belvedere. . . . besucht gern Freunde.
. . . ist Stewardess. . . . arbeitet bei der Lufthansa.
. . . ist schön und lustig. . . . mag Eis und Schokolade.
Jakimi zaimkami osobowymi możemy zastępować rzeczowniki rodzaju męskiego (on),
żeńskiego (ona) i nijakiego (ono)?
b) Przeczytaj jeszcze raz zdania z ćwiczeń 1. i 2. i odpowiedz na pytanie.
Er besuch . . . gern Freunde. Er treib . . . viel Sport.
Sie arbeit . . . (!) bei der Lufthansa. Sie hör . . . gern Musik.
Es heiß . . . Marina.
Jaką końcówkę przybiera czasownik w 3. osobie liczby pojedynczej (er, sie, es)?
Uwaga, wyjątek!
Ich bin energisch. – Er/sie/es ist aktiv.
Ich esse Eis. – Er/sie/es isst Schokolade.
s.128
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3. Mach dir Notizen im Heft und erzähle
dann.

Zapisz w zeszycie przedmiotowym informacje o osobach
z ćwiczenia 2. według wzoru, a następnie opowiedz
o jednej z nich.

ene

h

sc
rgi
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ht ge
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spielt Klavier

ist Musiker
Resta arbeitet
uran im
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n Fre
unde

Herr Schröder

g
sin

er
tg

n

4. Erzähle über Paul und Ulli Schröder anhand der Informationen.
Opowiedz o Paulu i Ullim na podstawie informacji.

18

Wer?
Was?
Alter:
Stadt:
Computer:
Sport:
Musik:

Paul Schröder
Schüler
13 (dreizehn)
Hartnau
surft im Internet (+)
spielt Tennis, macht Karate
Pop, Rock (++), Jazz (–)

Hobbys:

tanzen (++), fotografieren (+)

Wer?
Was?
Alter:
Stadt:
Computer:
Sport:
Musik:

Ulli Schröder
Student
20 (zwanzig)
Frankfurt
surft im Internet (+)
treibt nicht gern
Jazz, Pop (++), Rock (–)

Hobbys:

fotografieren (–), singen (–)
tanzen (–)

Das ist Paul Schröder.
Paul Schröder ist Schüler.
Paul ist 13.
Er wohnt in ...
Er ... im Internet.
Er ... und ...
Er hört sehr gern ... und ...
... hört er nicht gern.
Paul ... sehr gern. Er ... auch gern.

Das ist Ulli Schröder.
Ulli Schröder ist nicht Schüler, er ist ...
Er ist nicht 13, er ist ...
Er wohnt nicht in Hartnau, er wohnt in ...
Er ... gern ...
Ulli treibt nicht gern Sport.
Er hört sehr gern ... und ...
... hört er nicht gern.
Er fotografiert nicht. Er ... nicht.
Er tanzt auch nicht.

Kapitel 1

Przeczytaj jeszcze raz zdania z ćwiczenia 4. i odpowiedz na pytania:
b) Ulli treibt . . . gern Sport.
a) Ulli fotografiert . . . .
Er tanzt auch . . . .
Ulli wohnt . . . in Hartnau, er wohnt in Frankfurt.
Ulli ist . . . 13.
Za pomocą jakiego przeczenia zaprzeczamy zdania w języku niemieckim?
Gdzie ono występuje, jeśli zaprzeczamy całe zdanie?
Gdzie występuje przeczenie, jeśli zaprzeczamy jakąś informację?
s.128

5. Lies die Umfrage und notiere im Heft.
Przeczytaj ankietę. Zapisz w zeszycie przedmiotowym do każdego punktu
przynajmniej jedną informację, która cię dotyczy, i jedną, która cię nie dotyczy.

1. Ich bin
2. Ich bin

• 12
• energisch
• blond
3. Ich
• chatte gern
4. Ich spiele
• Fußball
5. Ich mache • Karate
6. Ich höre gern • Pop
7. Ich
• fotografiere
gern
8. Ich mag
• Eis

• 13
• 14
• aktiv
• ruhig
• groß
•spiele gern Computerspiele
• Volleyball
• Basketball
• Judo
• Aerobic
• Rock
• Discomusik
• tanze gern
• gehe gern
ins Kino
• Schokolade • Pizza

• optimistisch

• lustig

• surfe gern im Internet
• Tennis
• Tischtennis
• Gymnastik
• Jazz
• klassische Musik
• besuche
• schwimme gern
gern Freunde
• Pommes
• Hamburger

6. Beschreibe deinen Partner / deine Partnerin.
Zamieńcie się zeszytami przedmiotowymi. Opowiedz o swoim koledze/ swojej koleżance,
wykorzystując zapisane przez niego / nią informacje.
Das ist Maciek / Ewa. Er / Sie ist 13. Er / Sie ist energisch und aktiv, er / sie ist nicht ruhig...

Potrafię przedstawić inną osobę.
Potrafię opowiedzieć o wyglądzie,
cechach charakteru, zainteresowaniach
i upodobaniach innych osób.
Podaj przykłady.

Das ist …
blond, groß, klein, schön, schlank, aktiv, energisch, sportlich …
Musik hören, schwimmen, tanzen,
fotografieren, singen …
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4. Essen Sie gern Hamburger?

1. Was haben Herr und Frau Schröder gemeinsam? Notiere im Heft.
Zanotuj w zeszycie przedmiotowym wspólne cechy i upodobania pani i pana Schröder.
Aussehen

Charakter

Musik

Essen

groß, blond,
schlank

energisch, aktiv,
optimistisch, lustig/
gern lachen

Pop, Jazz, Blues/
gern in Konzerte
gehen/
Klavier, Gitarre,
Cello spielen/
gern singen

die italienische
Küche mögen:
Spaghetti, Pizza,
Lasagne, Salate

blond, klein,
schlank

ruhig, romantisch,
optimistisch, lustig/
gern lachen

Pop, klassische
Musik/ gern in
Konzerte gehen/
gern singen

die italienische
Küche mögen:
Spaghetti, Salate/
gern kochen

2. Schreib die Informationen über Herrn und Frau Schröder
nach dem Muster ins Heft.
Zapisz w zeszycie przedmiotowym informacje o pani i panu Schröder według wzoru.
Wykorzystaj notatki z ćwiczenia 1.
Hermann und Carola Schröder sind blond und . . . . . . Sie sind optimistisch und . . . . . ,
sie lachen gern. Sie hören gern . . . . . . Sie singen gern und . . . . . . Sie mögen die
italienische . . . . . . Sie essen gern . . . . . und . . . . . .

a) Przeczytaj jeszcze raz zwroty z ćwiczenia 1. i odpowiedz na pytanie.
in Konzerte geh . . . – chodzić na koncerty, Klavier spiel . . . – grać na pianinie
die italienische Küche mög . . . – lubić włoską kuchnię
W zwrotach i wyrażeniach czasownik możemy zapisać w formie bezokolicznika.
Jaką końcówkę ma zwykle bezokolicznik w języku niemieckim?
b) Przeczytaj jeszcze raz zdania z ćwiczenia 2. i odpowiedz na pytanie.
Sie hör . . . Pop. Sie sing . . . gern. Sie mög . . . die italienische Küche.
Jaką końcówkę otrzymuje czasownik w 3. osobie liczby mnogiej (sie)?
Uwaga, wyjątek! Sie sind blond und schlank.
s.128
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3. Was machen Herr Schröder und Frau Schröder noch gern zusammen?
Hör zu, notiere im Heft und berichte darüber.

09

Co jeszcze pani i pan Schröder lubią robić razem? Posłuchaj nagrania, zapisz w zeszycie
przedmiotowym numery odpowiednich ilustracji, a następnie opowiedz.
7

1
2

3

6
10

8

4
11

9
5

Herr und Frau Schröder gehen gern zusammen ... Sie ...

21
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4. Ordne den Fragen die richtigen Antworten zu und kontrolliere mit der
Aufnahme.
Dobierz odpowiedzi do pytań i sprawdź rozwiązanie z nagraniem.

1. Wo arbeiten Sie?

A. Ja, ich spiele gerne Tischtennis und Fußball.

2. Treiben Sie Sport?

B. Leber und Spaghetti Bolognese.

3. Sind Sie ein Fan von Bayern München?

C. Ich arbeite im Fernsehen und ich mache Kabarett.

4. Hören Sie gern Musik?

D. The Beatles und Jacek Kaczmarski.

5. Was hören Sie gern?

E. Ja, leider schmeckt mir Fast Food sehr gut.

6. Essen Sie gern Fast Food?

F. Ja, ich höre gern Musik.

7. Was essen Sie gern?

G. Ich bin ein Fan von Werder Bremen.

8. Was machen Sie sonst noch gern?

H. Ich lese gerne Bücher und ich mache gerne Spaziergänge.

11

5. Wer ist das? Hör zu und schreib Antworten ins Heft.
Kim jest osoba przedstawiona w ćwiczeniu 4.? Posłuchaj początku wywiadu i zapisz odpowiedzi
na pytania w zeszycie przedmiotowym.
1. Woher kommen Sie?
2. Wo wohnen Sie?
3. Wie heißen Sie?

22
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Przeczytaj jeszcze raz zdania z ćwiczenia 4. i odpowiedz na pytania.
Wo arbeit . . . Sie?
Was hör . . . Sie gern?

Ess . . . Sie gern Fast Food?

Jakiego zaimka używamy, zwracając się formalnie do osób dorosłych
(Pan, Pani, Państwo, Panie, Panowie)?
Jaką końcówkę otrzymuje czasownik w formie grzecznościowej?
Uwaga, wyjątek!

Sind Sie ein Fan von Bayern München?

s.128

6. Sprecht zu zweit.
Przeprowadźcie dialogi na podstawie diagramów.
Dialog 1
Wie, Sie heißen?
Angela. Woher?
Österreich. Wo?
Linz. Wie alt?
Auch.

Dialog 2
Sie, Musik?

Agata. Sie?
Polen. Sie?
Krakau. Sie?
20 (zwanzig). Sie?

(+), Rock, Pop. Was, Sie?

Jazz, Blues.
Sie, ein Instrument?
(+), Gitarre. Sie auch?
(–), Klavier.
Was, noch gern?
Ins Kino gehen.
Sie, tanzen gern?
(–). fotografieren.

7. Schreib fünf Fragen an dein Idol ins Heft.
Napisz w zeszycie przedmiotowym pięć pytań do swojego idola.

Potrafię opowiedzieć, jakie są inne osoby
i co lubią robić.
Potrafię zapytać osobę dorosłą
o jej miejsce zamieszkania, pochodzenie,
wiek i zainteresowania.

ruhig, romantisch, lustig …
in Konzerte gehen, Pop / Jazz hören,
die italienische Küche mögen, gern lachen, gern kochen …
Woher kommen …? Wo wohnen …?
Wie alt …?

Podaj przykłady.
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5. Wir suchen Freunde

1. Finde die richtigen Bildunterschriften.
Znajdź odpowiednie podpisy do obrazków.

Ich bin 10.
Und du?

10 (zehn.)

Ich bin 7
(sieben).
Und du?

Ich bin 13
(dreizehn).

1

2

Ich bin 13.
Und du?

16 (sechzehn).

3
A. Jörg ist groß und Felix ist klein.
B. Jörg und Felix sind gleich groß.
C. Jörg ist klein und Felix ist groß.

2. Was passt in die Lücken? Hör zu, mach dir Notizen im Heft
und lies die Zahlen in der richtigen Reihenfolge.

12

Jakie liczby pasują do luk? Posłuchaj nagrania, zrób notatki w zeszycie przedmiotowym
i przeczytaj liczby we właściwej kolejności.
fünfzehn
1
eins

2
zwei

vier
3
drei

4
...

13
14
dreizehn vierzehn

24

acht

siebzehn

5
fünf

6
sechs

7
sieben

15
...

16
sechzehn

17
...

8
...

zwanzig
9
neun

10
zehn

19
18
neunachtzehn
zehn

20
...

elf
11
...

12
zwölf

13
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3. Hör noch einmal zu und sprich nach.
Posłuchaj jeszcze raz i ćwicz wymowę.

4. Wie alt sind sie? Rechne und schreib ins Heft.
Ile lat mają osoby na zdjęciach? Policz i zapisz wynik w zeszycie przedmiotowym.

1. neun plus acht minus drei (ist) gleich . . . . . .

+
–
:
x

plus
minus
durch
mal

2. sieben mal zwei plus drei (ist)
gleich . . . . . .

3. zwanzig durch fünf mal vier (ist) gleich . . . . . .

25
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5. Lies die E-Mails. Was verstehst du?
Przeczytaj e-maile i powiedz, które informacje rozumiesz.

Hallo,
wir sind Schüler aus Bulgarien. Wir wohnen in Stara
Zagora und besuchen ein Gymnasium. Wir sind 16 Jahre
alt: 7 Mädchen und 15 Jungen. Wir lernen gern Deutsch,
Englisch und Mathe. Wir spielen gern Basketball und wir
sind gut! Wir hören gern Hip-Hop (Missy Elliott).
Wir warten auf E-Mails aus Europa.
10. Klasse
Stara Zagora
Bulgarien

Ciao!
Wir sind 19 Schülerinnen und Schüler aus Brescia in
Italien und suchen Freunde in aller Welt. Wir sind 16-18
Jahre alt. Wir sind sympathisch, aktiv und schön.
Wie seid ihr? Was macht ihr? Schreibt ihr gern Briefe auf
Deutsch?
L’instituto Einandi
Klasse 5
Brescia, Italien

Hi, liebe Freunde!
Wir sind Schüler im Alter von 17 Jahren. Wir lernen
schon 3 Jahre Deutsch. Wir schreiben gern Briefe
und E-Mails. Und ihr? Schreibt ihr gern? Wir mögen
gern Sport, Musik (Beyouce) und Computer. Was
macht ihr gern? Hört ihr gern Musik? Spielt ihr gern
Computerspiele? Wir wohnen nicht weit von Kiew.
Wo wohnt ihr? Schreibt uns.
Klasse 9W
13. Schule
Ukraine

6. Wer schreibt das? Lies noch einmal und ordne den Klassen die Sätze zu.
Kto to napisał? Przeczytaj jeszcze raz i przyporządkuj odpowiednio.
1. Wir lernen Deutsch.
2. Wir sind Schüler.
3. Wir sind sympathisch.
4. Wir sind 17 Jahre alt.
5. Hört ihr gern Musik?
6. Schreibt ihr gern Briefe auf Deutsch?

26

A. Klasse aus Bulgarien
B. Klasse aus Italien
C. Klasse aus der Ukraine
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Przeczytaj jeszcze raz zdania z ćwiczenia 5. i odpowiedz na pytania.
Was mach . . . ihr gern?
Wir lern . . . gern Deutsch.
Wir spiel . . . gern Basketball.
Spiel . . . ihr gern Computerspiele?
Wir hör . . . Hip-Hop.
Hör . . . ihr gern Musik?
Wir wohn . . . nicht weit von Kiew.
Wo wohnt ihr?
Wir schreib . . . gern Briefe und E-Mails.
Schreibt ihr gern Briefe auf Deutsch?
Jaką końcówkę otrzymuje czasownik w 1. osobie liczby mnogiej (wir)?
Jaką końcówkę otrzymuje czasownik w 2. osobie liczby mnogiej (ihr)?
Uwaga, wyjątek!
s.128

Wir sind Schüler. Wie seid ihr?
*

*Patrz s. 133–136

7. Arbeitet in der Gruppe.
Napiszcie w zeszytach przedmiotowych e-mail w imieniu waszej klasy według wzoru.
Hallo,
wir . . . . . Schüler und Schülerinnen aus . . . . . : . . . . . Mädchen und . . . . . Jungen.
Wir wohnen in . . . . . . Wo . . . . . ihr?
Wir . . . . . Deutsch und . . . . . . . . . . . ihr gern Deutsch?
Wir spielen gern . . . . . und . . . . . . Was . . . . . ihr?
Wir hören . . . . . und . . . . . .Was . . . . . ihr?
Wir warten auf E-Mails aus . . . . . .
. . . . . Klasse
Gymnasium Nr. . . . . .

Potrafię liczyć do 20.
Potrafię przedstawić własną klasę/ grupę
(liczba uczniów, miejsce zamieszkania,
kraj pochodzenia, wiek i zainteresowania).
Potrafię zapytać o miejsce zamieszkania, kraj
pochodzenia, wiek i zainteresowania innej grupy.

eins, …, elf, zwölf …
Wir sind Schüler …
chatten, E-Mails schreiben, surfen,
lernen, Basketball spielen …
Woher kommt …?
Wo wohnt …?

Podaj przykłady.
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Interregio
2

Jakie powitania i pożegnania stosuje się
w języku niemieckim? Od czego zależy,
które powitanie należy wybrać?
Jakim powitaniom w języku polskim one
odpowiadają?

1

3

Guten Tag!

Guten Tag!

Guten
Morgen!

I

DEUTSCHLAND

Friesland
(DEUTSCHLAND)

3

Moin, moin!

Guten Tag!

2
Grüß Gott!
Grüß Gott!

1

4
Bayern (DEUTSCHLAND),
ÖSTERREICH
Grüezi!

II
SCHWEIZ

28
28

Guten
Abend!

1
Hallo!

Kapitel 1

Grüß dich!

Salü!

III

DEUTSCHLAND

Hoi!

2

3
Ciao!

Servus!

SCHWEIZ / LIECHTENSTEIN

Guten Tag!

ÖSTERREICH

IV

Tchüs!

Ade!

Auf
Wiedersehen!

Ciao!
Servus!

SCHWEIZ

ÖSTERREICH

29
29

Kompass-Training

1

Zadanie 1.
14

Usłyszysz dwukrotnie cztery wypowiedzi 1.1.–1.4. Do każdej z nich dobierz właściwą reakcję
(A–E). Jedna reakcja została podana dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi.

wypowiedź 1.1.
wypowiedź 1.2.
wypowiedź 1.3.
wypowiedź 1.4.

A. Im Restaurant International.
B. Ich bin fünfzehn.
C. Nein, ich mag klassische Musik.
D. Ja, ich besuche Freunde.
E. Ich bin Melanie.

Zadanie 2.

Uzupełnij poniższe dialogi 2.1.–2.3., wybierając odpowiedź spośród podanych propozycji.

2.1. X: Woher kommt ihr?
Y: A. In Wrocław.

B. Aus Wrocław.

C. Nach Wrocław.

2.2. X: Magst du Fußball?
Y: A. Ja, ich bin ein Fußballfan. B. Ja, ich mag Basketball.

C. Ja, ich spiele Volleyball.

2.3. X: Wie ist Peter?
Y: A. Optimistisch.

C. Dreizehn.

B. In Hamburg.

Zadanie 3.

Do każdej z opisanych sytuacji 3.1.–3.4. wybierz odpowiednią reakcję.

3.1. Zapytaj rozmówcę o jego pochodzenie.
A. Wo wohnst du?
B. Woher kommst du?
C. Was magst du?

3.2. Zapytaj rozmówcę o jego miejsce pracy.
A. Was machen Sie gern?
B. Arbeiten Sie viel?
C. Wo arbeiten Sie?

3.3. Powiedz, co ci smakuje.
A. Ich gehe ins Café.
B. Ich fahre gern Rad.
C. Ich mag Eis.

3.4. Powiedz, jakie masz hobby.
A. Ich schwimme nicht.
B. Ich fotografiere gern.
C. Ich bin energisch.

• Pracujcie w parach! Interakcja polega na rozumieniu wypowiedzi rozmówcy i reagowaniu na usłyszaną
informację lub pytanie.
• Po każdej lekcji utrwal swoją wiedzę dzięki podsumowaniu Mein Ziel zamieszczonemu w podręczniku.
Znajdziesz tam najważniejsze słowa i zwroty związane z tematem lekcji oraz uświadomisz sobie cel,
jaki dzięki nim zrealizujesz.
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• Po każdym rozdziale powtarzaj zwroty zebrane w tabeli Potrafię na stronach Kompass-Training.
• Zapamiętuj całe zwroty, a nie tylko pojedyncze słówka, np. Rad fahren.
• Ucz się zwrotów połączonych w pary: pytanie – odpowiedź, np. Wie heißt du? – Ich heiße Mark.
• Ucz się nowych zwrotów i powtarzaj materiał z poprzednich lekcji.

KOMUNIKACJA

Powitania i pożegnania
Dane osobowe
Potrafię się przedstawić.
Potrafię podać miejsce zamieszkania
i kraj pochodzenia.
Potrafię podać wiek.
Potrafię zapytać o dane osobowe.
Potrafię przedstawić inną osobę.
Potrafię przedstawić własną klasę lub
grupę.
Zainteresowania i upodobania
Potrafię poinformować o swoich
zainteresowaniach
i zainteresowaniach innych osób.
Potrafię zapytać inną osobę lub grupę
osób o zainteresowania.
Potrafię opowiedzieć
o upodobaniach.
Wygląd i charakter
Potrafię opowiedzieć o wyglądzie
i charakterze innych osób.

ZWROTY I WYRAŻENIA

POMOCNA GRAMATYKA

Hallo! Grüß dich! Guten Tag!
Tschüs! Auf Wiedersehen!
Ich heiße Vera.
Ich wohne in Berlin.
Ich komme aus Deutschland.
Ich bin 13 (Jahre alt).
Wie heißt du? Wo wohnt ihr? Woher kommen Sie?
Das ist Ulli.
Wir sind Schüler aus Polen: 7 Jungen, 4 Mädchen.

Odmiana czasownika
Grammatik 1, 3, 6, 7,
s. 128
tabele: 8, 12
Szyk wyrazów w zdaniu
pytającym
Grammatik 2, s. 128
tabela 14

Ich spiele gern Computerspiele.
Er macht gern Karate.
Sie hören gern Pop.
Was machst du gern?
Hörst du gern Pop?
Treiben Sie gern Sport?
Was macht ihr gern?
Ich mag Pizza und Hamburger. Er mag Eis.

Odmiana czasownika
Grammatik 1, 3, 5, 6, 7,
s. 128
tabele: 8, 12
Szyk wyrazów w zdaniu
pytającym
Grammatik 2, s. 128
tabela 14

Er ist groß und lustig.
Sie sind nicht ruhig.

Zaimki osobowe
Grammatik 3, s. 128
Odmiana czasownika
Grammatik 5, s. 128
tabele: 8, 12
Przeczenie
Grammatik 4, s. 128
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Kompass-Projekte
Projekt 1

Podzielcie się na grupy. Każda grupa wybiera jeden kraj niemieckojęzyczny. Przynieście na lekcję:
ilustracje, zdjęcia, teksty, nalepki, opakowania i inne materiały na temat wybranego kraju. Przygotujcie
również: klej, nożyczki, flamastry, papier pakowy. Wybierzcie odpowiednie materiały, a następnie
przygotujcie w grupach kolaż na temat wybranego kraju i zaprezentujcie go klasie.
Forma prezentacji: kolaż

Projekt 2
Lekcja w pracowni komputerowej
Każdy z was przygotowuje w języku niemieckim swój profil na portal społecznościowy.
Powinien on uwzględniać następujące informacje:
9 imię, nazwisko, wiek;
9 zainteresowania, zajęcia w czasie wolnym;
9 cechy charakteru;
9 informacje o rodzinie i / lub przyjaciołach.
Dodajcie do profilu zdjęcia, rysunki lub filmy.
Podzielcie się na grupy. Zestawcie profile wszystkich członków grupy w jeden profil i zaprezentujcie
go w klasie.
Forma prezentacji: profil na portalu społecznościowym

Projekt 3

Opracujcie plan waszego idealnego dnia wolnego w formie komiksu, z wypowiedziami w dymkach lub
odpowiednimi komentarzami. Zaprezentujcie wasze prace klasie. Uwzględnijcie następujące informacje:
9 pora wstawania;
9 zajęcia i towarzystwo;
9 posiłki.
Forma prezentacji: komiks

Projekt 4

Podzielcie się na grupy. Wymyślcie i zapiszcie swój wymarzony plan lekcji na cały tydzień i zaprezentujcie
go klasie. Uwzględnijcie w prezentacji, czym się zajmujecie na poszczególnych lekcjach i jaki jest
nauczyciel / nauczycielka uczący / ucząca tych przedmiotów.
Forma prezentacji: plan lekcji (plakat / prezentacja multimedialna)

Projekt 5

Podzielcie się na grupy. Każda grupa opracowuje menu swojej restauracji. Każdy z was proponuje
swoje ulubione potrawy. Propozycje możecie zilustrować fotografiami lub rysunkami. Opracujcie je
graficznie na dużym arkuszu papieru, zaprezentujcie klasie i wykorzystajcie do odgrywania scenek pt.:
„W restauracji”.
Forma prezentacji: menu
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Nowe zadania projektowe,
które ćwiczą kompetencje językowe
oraz umiejętności miękkie.

„Kompass Team” 1
materiały ćwiczeniowe

Länder in Europa
s.72

1. Wie heißen die Hauptstädte? Ordne zu.

A6 s.7

Jak nazywają się stolice tych państw? Przyporządkuj.
Brüssel

Lissabon

Vaduz

Bern

Paris

Dublin

Rom

Madrid

Wien

Prag

Kiew

Warschau Oslo Kopenhagen Amsterdam Wilna
1.
2.
3.
4.

Norwegen – ......................................
Österreich – ......................................
Tschechien – ......................................
Liechtenstein – ...................................

9.
10.
11.
12.

Irland – ..........................................
die Schweiz – ..................................
Spanien – .......................................
Portugal – .......................................

5. Frankreich – .......................................
6. die Niederlande – ...............................

13. Dänemark – .....................................
14. die Ukraine – ...................................

7. Belgien – ..........................................
8. Italien – ...........................................

15. Litauen – ........................................
16. Polen – ..........................................

2. Wo liegen die Städte? Schreib D (Deutschland), A (Österreich) oder
CH (Schweiz).
Gdzie leżą te miasta? Wpisz odpowiednio D, A lub CH.
1. Zürich
2. Dresden
3. Innsbruck

Genf
München
Wien

Bern
Hamburg
Klagenfurt

3. Woher kommt das? Schreib Ländernamen auf.
Skąd to pochodzi? Wpisz odpowiednie nazwy krajów.
1. Autos von Mercedes-Benz kommen aus ................................. .
2. Mozartkugeln kommen aus .................................. .
3. Pizza kommt aus ................................. .
4. Gulasch kommt aus ................................. .
5. Milka-Schokolade kommt aus ................................. .
6. Aspirin von Bayer kommt aus ................................. .
7. Baguette kommt aus ................................. .
8. Kebab kommt aus der ................................. .
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4. Was passt nicht zu den DACH-Ländern? Streiche.
Co nie pasuje do krajów DACH? Wykreśl błędne hasło.
1.

a) Marlene Dietrich

b) Nena

c) Marilyn Monroe

2.

a) Real Madrid

b) FC Köln

c) Bayern München

3.

a) Johann Strauß

b) Ludwig van Beethoven

c) Frederic Chopin

4.

a) der Ural

b) der Harz

c) die Alpen

5.

a) die Toten Hosen

b) Simply Red

c) Rammstein

6.

a) der Nil

b) der Rhein

c) der Main

5. Löse das Kreuzworträtsel.
Wpisz niemieckie nazwy krajów lub stolic poziomo do diagramu (pierwsza litera w polu z cyfrą).
Litery z szarych pól czytane poziomo utworzą rozwiązanie.
1
2

3
4
5

6

7
8

9
10

1. państwo, zachodni sąsiad Polski
2. stolica Niemiec
3. stolica Danii
4. państwo, północny sąsiad Niemiec
5. stolica Francji
6. państwo, stolica Berno
7. stolica Austrii
8. państwo, stolica Budapeszt
9. państwo, stolica Rzym
10. stolica Wielkiej Brytanii
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1. Hallo, Grüezi, Servus!
1. Ergänze.

G1 s.10

Uzupełnij.
1.
2.
3.
4.

Wie heiß.... du?
Wo wohn.... du? In Berlin?
Woher komm.... du? Aus Polen?
Wie alt .......... du? 14?

Ich heiß.... Marie.
Nein, ich wohn.... in Hamburg.
Ja, ich komm.... aus Polen.
Nein, ich ........... 13.

2. Schreib das richtige Fragepronomen.
Wpisz odpowiedni zaimek pytający.
Wo

Wie

Wie

1. ................... alt bist du?
2. ................... kommst du?

Woher

3. ................... wohnst du?
4. ................... heißt du?

3. Ergänze das Gespräch.
Uzupełnij rozmowę.
Wie ..................... du?

Wo ................... du?

.............. heiße Bettina Baumann.
..................... kommst du?
Ich komme ................. der Schweiz.

Ich wohne ................ Genf.
........... ............. bist du?
................ bin 14.

4. Wonach fragst du Leo? Was antwortet er? Ergänze die Fragen und Antworten.
Uzupełnij pytania i odpowiedzi zgodnie z podanymi danymi.
Rom
1.
2.
3.
4.

Italien

Wie .................................
Woher ..............................
Wo ..................................
Wie .................................

15
?
?
?
?

Ich
Ich
Ich
Ich

Leo Marconi
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
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5. Ist das ein Jungen- oder Mädchenname? Ordne zu.

A7 s.11

Czy to jest imię chłopaka czy dziewczyny? Przyporządkuj odpowiednio.
Urs Uschi
Svenja Peter

Ulli Petra Andrea Andreas Inge Ingo
Yannik Leoni Marvin Lea Chiara Pia

................................
................................
................................
................................
................................
................................
................................

Sven
Cedrik

................................
................................
................................
................................
................................
................................
................................

6. Lies und antworte auf die Fragen.
Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania.
DEUTSCH IST NICHT SCHWER
NEUE SERIE MIT HUNDEN

Dogfood Inc. Sein Sohn Thomas muss sich einem

„Dog´s World” als Serien-Parodie

neuen Konkurrenten stellen: der Firma Big Meat

„Dog´s World” ist eine US-Fernsehserie wie „Dyna-

Inc. von Henry Dobermann. Privatdetektiv Robert

sty” oder „Reich und schön”. Nur ohne Menschen.

Bulldog hat viel Arbeit...

Alle Rollen im Film werden von Hunden gespielt.

Es spielen Hunde aller Rassen von Afghanen

Die Story kreist um die Familie Sheppard. Leon

bis zum Chihuahua, mit menschlichen Stimmen

Sheppard gründete das Hundefutter-Imperium

unterlegt.
Nach TOPIC, Juni 97

1. Napisz, o czym jest ten tekst.
2. Co pomogło ci zrozumieć tekst?
3. Które słowa udało ci się zrozumieć podczas czytania?

2. Was machst du gern?

7. Ordne den Fragen die Antworten zu.

G2 s.14

Dopasuj właściwe odpowiedzi do pytań.
1.
2.
3.
4.
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Heißt du Frank?
_______ A. Nein, ich heiße Werner.
Wie alt bist du?
______
A. Ja
Was machst du gern?
______
A. Ich treibe gern Sport.
Spielst du Basketball?
______
A. Nein, Hamburger.

B. Nein, 14.

C. Nein, aus Frankreich.

B. Dreizehn.

C. Michael.

B. Ich komme aus Moskau.

C. Ich mag Pizza.

B. Ja, Fußball.

C. Nein, Volleyball.

Kapitel 1

8. Was fehlt? Ergänze.
Wpisz brakujące czasowniki w odpowiedniej formie.
1.
2.
3.
4.

............................
............................
............................
............................

du
du
du
du

Karten?
gern Musik?
Sport?
gern Hamburger?

Nein, ich ............................
Ja, ich ................................
Ja, ich ................................
Nein, ich ............................

Schach.
gern Rap.
Aerobic und Judo.
Pizza gern.

9. Bilde Fragen.
Ułóż pytania.
1.
2.
3.
4.
5.

.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................

?
?
?
?
?

Ja, ich mag Kino gern.
Ich mag Horrorfilme und Krimis.
Nein, ich spiele Saxofon.
Ich spiele Rock und Pop.
Ja, ich höre Musik gern.

10. Bilde Fragen.
Ułóż pytania z podanych elementów.
1.
2.
3.
4.
5.

du, in, wohnst, Dresden ......................................................................................... ?
gern, was, du, hörst ............................................................................................... ?
Volleyball, spielst, gern, du ...................................................................................... ?
bist, wie, du, alt ................................................................................................... ?
gern, fotografierst, du ............................................................................................. ?

11. Ergänze die Tabelle.

A6 s.15

Uzupełnij tabelę.
ich
du
er, sie, es

komme

mag
spielst

bist
macht

12. Was passt nicht in die Reihe? Markiere.
Zaznacz, który wyraz nie pasuje do pozostałych.
1. Hip-Hop, Hotdog, Rap, Pop
2. Skateboard, Snowboard, Keyboard, Volleyball
3. Gitarre, Saxofon, Klavier, Radio

13. Ergänze.

Pizza Rad Gitarre Fußball Skateboard Pommes
Hamburger Ski Computerspiele

Uzupełnij odpowiednio.

Ich spiele

...........................
...........................
...........................

4. Auto, Fotoapparat, Kamera, Diktafon
5. Pizza, Hamburger, Cola, Spaghetti
6. Thriller, Film, Komödie, Toast

Ich fahre

...........................
...........................
...........................

Ich esse

...........................
...........................
...........................

7

Kapitel 1

14. Löse das Kreuzworträtsel.
Rozwiąż krzyżówkę. Litery w oznaczonych polach utworzą rozwiązanie.

1

1

2
2

3

3

4

5

4
5

6

7

6
7

8

9

8
9

15. Was sagen Karl, Eva und Paul? Schreib.
Dopasuj piktogramy do zainteresowań Karla, Evy i Paula i zapisz ich wypowiedzi.

Hobbys: Kino und Musik. Ich ..............................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
Hobbys: Computer und Sport. Ich ........................
.....................................................................
.....................................................................
Hobbys: Spiele und Essen. Ich .........................................
.................................................................................
.................................................................................
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3. Er treibt nicht gern Sport
16. Trage die Personalpronomen und die Endungen der Verben ein.

G3 s.17

Wpisz zaimki osobowe i końcówki czasowników.
1.
2.
3.
4.
5.

Herr Meier ist Kellner. .............. arbeit...... im Restaurant.
Claudia fotografiert gern. .............. besuch...... auch gern Freunde.
Das Kind ist sehr lustig. .............. spiel...... gern Lego.
Frau Krause treibt gern Sport. .............. spiel...... Tennis und Volleyball.
Paul studiert Informatik. .............. surf...... gern im Internet.

17. Lies den Text und ergänze die Lücken.

A3 s.18

Przeczytaj tekst. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 1–4. Zakreśl literę A, B lub C.

Grüezi,
ich komme aus der Schweiz, ich wohne in Zürich. Ich bin 14. Ich 1. ............... Hamburger und Pizza. Ich schwimme gern
und tanze. Ich jogge und mache Karate. Mein Freund Martin ist auch 14, er mag Cola und Pommes. Er spielt Volleyball
und 2. ...............RIWHLQ)LWQHVV]HQWUXP(UIRWRJUD¿HUWXQGNRFKWJHUQ(UK|UWJHUQ5DS
Und du? Wer 3. ............... du? Wie heißt du und wo wohnst du? Was magst du? 4. ............... du gern? Besuchst du das
Gymnasium? Gehst du gern ins Kino?
Beda

1. A. mögen
2. A. besuche

B. mag
B. besuchen

C. magst
C. besucht

3. A. bin
4. A. Tanzt

B. ist
B. Tanze

C. bist
C. Tanzen

18. a) Trage die Verben oder Endungen ein.
Wpisz czasowniki lub końcówki.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Patrick, wie alt ..................... du?
......................... du gern Musik?
.............................. du Gitarre?
Treib........ du Sport?
........................... du Volleyball?
Mag ........ du Schokolade?
....................... du gern ins Kino?

Ich ......................... 15.
Ja. Ich hör......... gern Rock.
Nein, ich ......................... Keyboard.
Ja, ich jogg.... und schwimm.... .
Nein, ich ................. Basketball.
Nein, ich ................. Eis.
Nein, ich ................. gern ins Theater.

b) Was weißt du von Patrick? Schreib.
Napisz, co wiesz o Patricku.
Er heißt Patrick. Er ..........................................................................................
..................................................................................................................
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19. Lies die Anzeigen und beschreibe die Personen.
Przeczytaj ogłoszenia i opisz ich autorów.
Hallo! Wer schreibt mir? Ich (13, blond, schlank, romantisch) suche Kontakte in ganz Europa. Hobbys: Musik hören, tanzen,
ins Kino gehen, E-Mails schreiben. Ich schreibe Deutsch und Italienisch. Schreib mit Foto an:
Sabine Friedl, Waldweg 11, 8523 Frauental, Österreich

Sie heißt
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Hey, Boys und Girls! Wer hat Lust, mir zu schreiben? Meine Hobbys sind: Klavier und Flöte spielen, Streetball spielen,
Musik (Hardrock, Techno), Schwimmen, Freunde und Discos besuchen. Ich bin 14, ich schreibe Deutsch und Englisch.
Andreas Steiner, Parkstraße 29, 4030 Linz

Er heißt
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
20. Antworte gemäß den Informationen.

G4 s.19

Odpowiedz zgodnie z informacjami.

Moni, 13
Berlin

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ist Moni 14 Jahre alt? ............................................................................
Kommt sie aus Zürich? .............................................................................
Was macht sie gern? ...............................................................................
Was macht sie nicht gern? ........................................................................
Mag sie Hamburger? ..............................................................................
Spielt sie Klavier? ...................................................................................

21. Beantworte die Fragen.
Odpowiedz na pytania zgodnie z prawdą.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ja, ich heiße Anna. / Nein, ich heiße nicht Anna, ich heiße
Heißt du Anna?...........................................................................................................
Wohnst du in Berlin? .....................................................................................................
Bist du 15? ................................................................................................................
Bist du groß?...............................................................................................................
Magst du gern Chips? ...................................................................................................
Hörst du gern Techno? ...................................................................................................
Spielst du Tennis? .........................................................................................................
Kochst du gern? ...........................................................................................................
Gehst du gern ins Theater? ..............................................................................................
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22. Was passt nicht zu diesen Personen? Streiche durch.
Co nie pasuje do osób na ilustracjach? Przekreśl niewłaściwe słowo.
aktiv, groß, schlank

lustig, intelligent, sportlich

A6 s.19

klein, schlank, schön klein, sympathisch, ruhig

23. Wie sollen deine Freunde sein? Schreib.
Jacy powinni być twoi przyjaciele? Wpisz ich cechy według ważności.
energisch

aktiv optimistisch klein groß schlank sympathisch
sportlich intelligent ruhig schön lustig

1. ....................................
2. ....................................

3. ....................................
4. ....................................

5. ....................................
6. ....................................

24. Wie bist du? Schreib.
Opisz swój wygląd, cechy charakteru, zainteresowania i upodobania. Wykorzystaj zapis w ankiecie z lekcji.

4. Essen Sie gern Hamburger?
25. Was machen die Freundinnen zu dritt und was zu zweit?

G5 s.20

Co przyjaciółki robią we trzy, a co we dwie? Napisz zgodnie z tabelką.
Anna

Monika

Eva

ins Fitnesszentrum gehen
ins Kino gehen
in Konzerte gehen
Gitarre spielen und singen
Tischtennis spielen
Anna, Monika und Eva .............. gern zusammen ins Kino. Sie .............. auch ..............................
Monika und Eva ...............................................................................................................
Anna und Monika ............................................................................................................
Anna und Eva ..................................................................................................................
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26. Was machen sie gern? Wähle und schreib auf.
Co lubią robić wymienione osoby? Wybierz po 3–4 czynności i zapisz je.
joggen Karate/ Judo machen boxen Fußball/ Volleyball/ Ball spielen
ins Kino/ ins Konzert/ ins Restaurant gehen tanzen spazieren gehen grillen
Computerspiele/ Karten spielen chatten im Internet surfen Skateboard fahren inlineskaten

a) Was machen Mädchen gern? Co lubią robić dziewczęta?
Sie ....................................................................................................................
b) Was machen Jungen gern? Co lubią robić chłopcy?
Sie ....................................................................................................................
c) Was machen Eltern und Kinder gern gemeinsam? Co lubią robić wspólnie dzieci i rodzice?
Sie ....................................................................................................................

27. Ersetze die Bilder durch Wörter.
Napisz tekst w zeszycie, zastępując rysunki słowami.
Sabine und Sebastian sind 14 Jahre alt.
Sie gehen gern ins

, sie

und

Sie spielen dann

oder

. Sie

Sabine

und

gern. Sie besuchen auch gern Freunde.
und trinken

. Sebastian

, er

. Sie

gern.

gern.

28. Ergänze das Interview mit Arnold Schwarzenegger mit den Fragen.

G6 s.23

Uzupełnij pytaniami wywiad z Arnoldem Schwarzeneggerem.

Arnold Schwarzenegger, Schauspieler, Politiker
1.
2.
3.
4.
5.
6.

................................................ ?
................................................ ?
................................................ ?
................................................ ?
................................................ ?
................................................ ?

Ich wohne in Kalifornien.
Ich komme aus Österreich.
Ich bin 66 Jahre alt.
Ich treibe gern Sport.
Ja, ich fahre sehr gern Auto und Motorrad.
Ich esse gern Steaks und Salate.

29. Wähle die richtige Antwort.
Wybierz właściwą odpowiedź.
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1. Wie heißen Sie?
a) Sie heißt Veronika.

b) Ich heiße Monika.

c) Er heißt Siegfried.

2. Was hören Sie gern?
a) Sie hören gern Rock.

b) Sie hört Blues.

c) Ich höre gern Rap.

3. Treiben Sie Sport?
a) Nein, ich spiele Computerspiele. b) Nein, sie gehen gern spazieren.
4. Wohnen Sie in Salzburg?
a) Ja, sie wohnen in Salzburg.
5. Sind Sie groß?
a) Ja, ich bin groß.

Kapitel 1
c) Nein, sie ist ein Fan von
Real Madrid.

b) Nein, ich wohne nicht in Salzburg. c) Ja, sie wohnt in
Salzburg, in Österreich.
b) Nein, sie sind nicht groß.

c) Nein, sie ist klein.

30. Lies den Text und ergänze die Lücken.

A7 s.23

Przeczytaj tekst i wybierz właściwe uzupełnienie luk. Wpisz odpowiednią literę.
A. Deutsch

B. heißen

C. das Gymnasium

D. aus Europa

E. ins Kino

F. wohnen

Hallo, ich bin Martina. Und wie 1. ....................... Sie?
Das sind meine Freunde. Klaus und Michael kommen aus Österreich. Klaus wohnt in Salzburg und Michael
in Graz. Monika besucht 2. ....................... und lernt Englisch. Sebastian spielt gern Computerspiele.
Lena und Klaus gehen gern 3. ....................... . Und ich spiele gern Karten.

31. Bilde Sätze.
Ułóż zdania z podanych elementów (pamiętaj o odmienieniu czasownika).
1. sie (l. mn.), Rad, gern, fahren.
2. Musikfan, sie (l. poj.), sein ?
3. gern, spielen, Sie, Schach ?
4. mögen, polnische Küche, sie (l. mn.)

............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................

5. Wir suchen Freunde
32. Was ist falsch? Streich es durch und schreib es richtig.

A4 s.25

Skreśl fałszywy wynik i zapisz go poprawnie.
1. Fünf mal drei ist fünfzehn. .............................
2. Vierzehn minus drei ist zehn. .........................
3. Zwanzig durch zwei ist elf. ...........................

33. Trage die Endungen ein.

4. Drei mal sechs ist siebzehn. ..........................
5. Siebzehn minus acht ist acht. .........................
6. Acht plus zwölf ist zwanzig. .........................
G7 s.27

Wpisz końcówki.
1. Tina und Ute tanz.... gut. Tanz.... ihr auch gut? Nein, wir tanz.... nicht so gut.
2. Treib.... ihr gern Sport? Ja, wir spiel.... Tennis und schwimm.... .
3. Jungs, geh.... ihr gern ins Theater? Nur Andreas geh.... gern ins Theater, wir geh.... gern ins Kino.
4. Woher komm.... Sie? Wir komm.... aus Österreich. Ich wohn.... in Wien und Herr Manig wohn... in Salzburg.
5. Heiß.... ihr Jutta und Thomas? Nein, wir heiß.... Maria und Ben.
6. Komm.... ihr aus Holland? Nein, wir komm.... aus England.
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34. Schreib Fragen an eine und mehrere Personen.
Zapisz odpowiednie pytania do jednej i do kilku osób.
Zapytaj o...

-

imię

---

Wie heißt du?

wiek

Wie heißt ihr?

pochodzenie
sport

Treibst du gern Sport?

muzykę

35. Schreib Fragen zu den Antworten.
Zapisz pytania do podanych odpowiedzi.

Wir sind aus Deutschland. ........................................................................................
Wir sind 15 Jahre alt. ............................................................................................
Wir lernen Englisch und Spanisch. ...............................................................................
Nein, wir spielen Basketball nicht. ..............................................................................
Wir hören Rammstein gern. .......................................................................................

36. Antworte im Namen deiner Klasse auf die Fragen aus Übung 35.
Odpowiedz w imieniu twojej klasy na pytania z ćwiczenia 35.

37. Trage die Verben in der richtigen Form ein.

A7 s.27

Wpisz odpowiednie formy czasowników.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

............. du Bananen? Nein, ich ......... gern Kiwis.
............. Sie Spaghetti, Herr Wagner?
Jens und Ulli ........... gern Pizza. Wir .............. gern Pommes.
Robert Schulz ............ 20 Jahre alt.
Wie alt ............ ihr? Wir ............. 14.
........... Sie Kellner, Herr Schröder? Nein, ich ............ Musiker.
........... du groß? Nein.

magst mögen
mögen mag mögen
bist seid ist
sind sind bin

38. Ergänze die Tabelle.
Uzupełnij tabelę.
ich
du
er/sie/es
wir
ihr
Sie/sie
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hören
höre

machen

tanzen

mögen

sein

heißen

machst
tanzt
mögen
seid
heißen

Kapitel 1

39. Was passt zusammen? Verbinde.
Połącz odpowiednio.
fotografiere
1. Ich
fotografiert
fotografieren
treibst
2. Benjamin treiben
treibt
geht
3. Wir
gehen
gehe

gern.

4. Sie

Sport.

5. Wie

ins Kino.

6. Was

schreibe
schreibst
schreiben
heißen
heißt
heiße
machst
macht
machen

gern Briefe.

ihr?

Sie?

40. Trage die Endungen der Verben ein.
Wpisz końcówki czasowników.
1. Woher komm.... Sie, Herr Ratke? Wo wohn.... Sie? Ich komm.... aus Österreich und wohn.... in Innsbruck. 2. Treib.... du Sport? Ja, ich mach.... Karate und spiel.... Volleyball. Jogg.... du auch? Nein, aber
ich geh.... gern spazieren. 3. Hör.... ihr gern Pop? Nein, wir hör.... gern klassische Musik. Tanz.... ihr gern?
Ja, wir tanz.... gern, aber nicht so gut. 4. Max geh.... gern ins Kino. Er besuch.... auch gern Konzerte und
Discos. 5. Regine und Monika chatt.... gern. Sie surf.... auch gern im Internet und spiel.... Computerspiele.

41. Ordne den Sprechblasen die Aussagen zu.
Dopasuj wypowiedzi do dymków.
a) Gehen wir spazieren? b) Wir reparieren mein Fahrrad.
c) Hallo, ich heiße Arthur und sie heißen Jan und Paul. d) Wer ist das? e) Was macht er?
f) Was macht ihr? g) Hallo Jungs! Ich bin Elena. h) Und ich gehe gerne spazieren.
???

Nein

Nein

Tschüs
Tschüs

Sie ist
aber schön!

Er
repariert
dein Fahrrad
nicht.
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Kompass-Training 1
pracować
arbeiten – .................................................
besuchen – ................................................
essen – ....................................................
fahren – ...................................................
fotografieren – ............................................
gehen – ....................................................
heißen – ...................................................
kommen – .................................................
hören – ....................................................
lachen – ...................................................
lernen – ...................................................
machen – ..................................................
schreiben – ...............................................
schwimmen – .............................................
sein – ......................................................
singen – ...................................................
spielen – ..................................................
studieren – ................................................
tanzen – ...................................................
wohnen – .................................................
das Computerspiel, -e – ...............................
das Eis – ..................................................
die Frau, -en – ...........................................
der Freund, -e – .........................................
der Herr, -en – ..........................................
das Kind, -er – ...........................................
die Schokolade, -n – ...................................
der Schüler, - – ..........................................
die Schülerin, -nen – ....................................
aktiv – .....................................................
alt – ........................................................
blond – ....................................................
energisch – ................................................
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gern – ......................................................
groß – .....................................................
gut – .......................................................
intelligent – ...............................................
klein – .....................................................
lustig – .....................................................
ruhig – .....................................................
schlank – ..................................................
schön – ....................................................
sehr – ......................................................
sportlich – ................................................
sympathisch – ............................................
viel – .......................................................
aus – .......................................................
was? – ....................................................
wer? – .....................................................
wie? – .....................................................
wo? – .....................................................
woher? – .................................................
ins Kino gehen – .........................................
Karate machen – .........................................
Klavier/Schach/Volleyball/…. spielen –
...............................................................
Rad fahren – ..............................................
Sport/Judo treiben – ...................................
Hier hilft Englisch!
chatten – ..................................................
joggen – ...................................................
surfen – ....................................................
die E-Mail, -s – .........................................
der Fan, -s – ..............................................
die Stewardess, -en – ..................................
...............................................................

„Kompass Team” 1
scenariusze lekcji
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Länder in Europa
TEMAT: Länder in Europa
LICZBA GODZIN: 1
CELE:
•
Poznanie niemieckich nazw krajów i miast europejskich.
•
Wskazanie krajów niemieckiego obszaru językowego.
L.p.
Kroki lekcji
1.
Powitanie i sprawy organizacyjne.
2.
Uczniowie czytają nazwy powitań zamieszczonych w lewej
kolumnie i odgadują, z jakich krajów pochodzą poszczególne
powitania. Potem czytają imiona z kolumny środkowej oraz
nazwy państw i miast z kolumny prawej. Następnie
przyporządkowują powitanie do osoby i miejsca jej
pochodzenia. Poprawność rozwiązania zadania sprawdzają z
nagraniem.
Rozwiązanie:

Forma
Materiały
praca w plenum
praca
podręcznik,
indywidualna
zadanie 1, str. 6
CD 1

3.

Uczniowie przyglądają się zdjęciom kibiców prezentujących
swoje barwy narodowe. Dopasowują podpisy do fotografii.
Rozwiązanie:

praca
indywidualna

podręcznik,
zadanie 2, str. 6

Uczniowie słuchają nagrania i wskazują kraje, z których
pochodzą osoby wypowiadające się w nagraniu.
Rozwiązanie:

praca
indywidualna

podręcznik,
zadanie 3, str. 7
CD 2

Uczniowie odszukują w poprzednich zadaniach i w innych
praca
źródłach (np. w Internecie) nazwy krajów niemieckojęzycznych i indywidualna
ich stolic i zapisują je w zeszycie przedmiotowym. Następnie
wskazują je na mapie (np. na wewnętrznej stronie okładki).
Rozwiązanie:

podręcznik,
zadanie 4, str. 7

Uczniowie odszukują w Internecie odpowiedź na pytanie o liczbę praca
osób mówiących na co dzień po niemiecku i wskazują poprawną w parach

podręcznik,
zadanie 5, str. 7

4.

5.

6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Hallo! – Thomas – Deutschland
Salut! – Gèrard – Frankreich
Hello! – Jennifer – England
Servus! – Amadeus – Österreich
Hola! – Manuela – Spanien
Grüezi – Beda – Schweiz
Hej! – Sven – Schweden
Ahoj! – Zdenek – Tschechien
Ciao! – Paolo – Italien

1 – Thomas aus Österreich
2 – Olympia aus Griechenland
3 – Jacek aus Polen
4 – Julia aus Deutschland
5 – Gèrard aus Frankreich
6 – Anna aus der Schweiz
7 – Barbro aus Schweden
8 – Francesca aus Italien
9 – Jenny aus England
10 – Zdenek aus Tschechien

1–
2–
3–
4–
5–

Ukraine
Portugal
Ungarn
Dänemark
Slowakei

D – Deutschland – Berlin
A – Österreich – Wien
CH – Schweiz – Bern
L – Liechtenstein – Vaduz

Kompass Team 1. Scenariusze lekcji © PWN Wydawnictwo Szkolne

Länder in Europa
TEMAT: Länder in Europa
LICZBA GODZIN: 1
CELE:

Kompass Team 1. Scenariusze lekcji © PWN Wydawnictwo Szkolne

7.

8.
9.

odpowiedź.
Rozwiązanie: a)
Uczniowie szukają w Internecie aktualnej odpowiedzi na
praca
podręcznik,
pytanie, w których krajach obowiązuje waluta euro. Odpowiedź indywidualna,
zadanie 6, str. 7
zapisują w zeszycie przedmiotowym.
praca w plenum
Rozwiązanie:

Belgien, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Italien, Holland, Luxemburg, Malta,
Monaco, Österreich, Portugal, San Marino, Slowakei, Slowenien,
Spanien, Zypern, Lettland, Vatikan, Litauen, Andorra,
Niederlande
Uczniowie uświadamiają sobie cele komunikacyjne, które
potrafią osiągnąć, oraz podają przykłady, w których realizują
wymienione intencje.
Praca domowa:
Ćwiczenie 1:
Rozwiązanie: 1. Oslo, 2. Wien, 3. Prag, 4. Vaduz, 5.

Paris, 6. Amsterdam, 7. Brüssel, 8. Rom, 9. Dublin, 10.
Bern, 11. Madrid, 12. Lissabon, 13. Kopenhagen, 14.
Kiew, 15. Wilna, 16. Warschau

praca w plenum podręcznik,
rubryka Mein Ziel
praca
indywidualna

materiały
ćwiczeniowe,
ćwiczenie 1, str.
3

Ćwiczenie 2:
Rozwiązanie: 1. CH, 2. D, 3. A

ćwiczenie 2, str.
3

Ćwiczenie 3:
Rozwiązanie: 1. Deutschland, 2. Österreich, 3. Italien, 4.
Ungarn, 5. der Schweiz, 6. Deutschland, 7. Frankreich, 8.
Türkei

ćwiczenie 3, str.
3

Ćwiczenie 4:
Rozwiązanie: 1.c, 2.a, 3.c, 4.a, 5.b, 6.a
Ćwiczenie 5:
Rozwiązanie: 1. Deutschland, 2. Berlin, 3. Kopenhagen,

4. Dänemark, 5. Paris, 6. Schweiz, 7. Wien, 8. Ungarn, 9.
Italien, 10. London, hasło: Europäische Union

ćwiczenie 4, str.
4
ćwiczenie 5, str.
4
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odpowiedź.
Rozwiązanie: a)
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ROZDZIAŁ 1: Kontakte
TEMAT: Hallo, Grüezi, Servus!
LICZBA GODZIN: 2
CELE:
•
Rozumienie pytań dotyczących imienia, wieku, miejsca zamieszkania i kraju pochodzenia.
•
Przedstawianie się.
•
Uzyskiwanie informacji o innej osobie.
Lekcja 2.
L.p.
Kroki lekcji
1.
Powitanie, sprawy organizacyjne i sprawdzenie zadania
domowego.
2.
Jako rozgrzewkę językową nauczyciel zadaje uczniom
pytania typu Wie heißt du? Woher kommst du? Wo wohnst du?
Następnie prosi ucznia, który zgłosi się do tego zadania, na
środek klasy, a pozostali uczniowie przeprowadzają z nim
wywiad.
3.
Uczniowie dopasowują odpowiedzi do pytań.
Rozwiązanie:

1-b-f, 2-e-g, 3-a-c, 4-d-h

Forma
praca
w plenum
praca w plenum

praca
indywidualna

Materiały

podręcznik,
zadanie 5, str. 10

4.

praca w plenum podręcznik,
Nauczyciel wraz z uczniami analizuje diagram i możliwości
str. 11
jego rozwinięcia. Zwraca uczniom uwagę, że tę strategię można
stosować, przygotowując się do wypowiedzi.

5.

Nauczyciel dzieli uczniów na pary i zleca przeprowadzenie
dialogów według diagramów. Uczniowie korzystają ze strategii
rozwijania skrótowych zapisów do pełnych zdań. Po
przećwiczeniu dialogów w parach uczniowie prezentują je na
forum klasy.

praca
w parach

6.

Uczniowie losują karteczki z informacjami o osobach
z całego świata. Każdy uczeń przejmuje rolę wylosowanej
osoby i przedstawia się grupie. Uczniowie mogą również sami
przygotować informacje.

praca w plenum podręcznik,
zadanie 7, str. 11
Materiały
dodatkowe:
Karta pracy 1

7.

Uczniowie zapoznają się z kolejną strategią pomocną w nauce
języka, tym razem dotyczącą rozumienia tekstu czytanego.
Wypróbowują ją w praktyce, pracując nad tekstem w
materiałach ćwiczeniowych i odpowiadając na zadane pytania.

materiały
praca
ćwiczeniowe,
indywidualna,
praca w plenum ćwiczenie 6, str. 6

8.

Uczniowie uświadamiają sobie cele komunikacyjne, które
potrafią osiągnąć, oraz podają przykłady, w których realizują
wymienione intencje.
Praca domowa

praca w plenum podręcznik,
rubryka Mein Ziel,
str. 11
praca
materiały
indywidualna
ćwiczeniowe,
ćwiczenie 5, str. 6

9.

Ćwiczenie 5
Rozwiązanie: imiona dziewcząt: Uschi, Petra, Andrea, Inge,
Svena, Leoni, Lea, Chiara, Pia; imiona chłopców: Urs, Ulli,

podręcznik,
zadanie 6, str. 11

Andreas, Info, Sven, Peter, Yannik, Marvin, Cedrik
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odpowiedź.
Rozwiązanie: a)

Moc wiedzy
Kompass Team 1 • PODRĘCZNIK do języka niemieckiego dla klas VII–VIII

Kompass Team to trzyczęściowy kurs do nauki języka
niemieckiego dla klas 7–8. Uczniowie, którzy rozpoczynają
naukę, mogą korzystać z części 1–2, a ci, którzy ją kontynuują –
z części 2–3.
Celem, do którego prowadzi kurs, jest zdobycie umiejętności
komunikowania się w różnych codziennych sytuacjach
typowych dla pierwszych kontaktów z niemieckojęzycznymi
rówieśnikami, a więc umiejętności rozumienia prostych
wypowiedzi i tekstów pisanych, uczestniczenia w rozmowie,
opowiadania o sobie i swoim otoczeniu, zadawania pytań
oraz pisania prostych tekstów w języku niemieckim.
Równorzędnym celem jest poznanie obyczajów i kultury
krajów niemieckojęzycznych (DACHL) oraz rozwój
kompetencji interkulturowej. Poprzez rozwijanie umiejętności
samodzielnego uczenia się, prezentacji efektów swojej
pracy i brania za nią odpowiedzialności, podręcznik wspiera
autonomię uczniów. Kładzie także nacisk na rozwijanie
kompetencji socjalnych, ucząc współdziałania i planowania
w trakcie pracy w parach i grupach.

Zalety podręcznika:
yy podział materiału na jednostki lekcyjne
yy indukcyjnie wprowadzana gramatyka
yy strategie uczenia się

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

yy materiały realio- i kulturoznawcze
Nasi konsultanci są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku
yy projekty
w godzinach 8.00 – 16.00 (w okresie od września do października
Kompass Team
ESOKJ
w godzinach 8.00 – 17.00).

Podręcznik jest zgodny z reformą oświaty obowiązującą
od września 2017 roku.

Skontaktuj się z nami!

Część 1

A1

Część 2

A1+

Część 3

A2+/B1

Z przyjemnością odpowiemy na pytania dotyczące m.in.:
• oferty wydawniczej,
• zamówień oraz reklamacji,
• deklaracji,
• materiałów dla nauczycieli i Akademii PWN,
• aktualnych spotkań i konkursów organizowanych przez Wydawnictwo.

Wybierz dla siebie dogodną formę kontaktu:
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PWN Wydawnictwo
Zadzwoń Szkolne sp. z o.o. sp.k.
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