
der 12te Mai 

Thema: Wiederholung zum Kapitel „Gute Reise”. 

Cel: powtórzyć i utrwalić znajomość struktur leksykalnych i gramatycznych 

poznanych w rozdziale „Gute Reise“ 

Do testu 14.05.2020r proszę powtórzyć i utrwalić: 

Słownictwo i zwroty  zawarte w materiałach od nauczyciela oraz w podręczniku. 

Dotyczą one: środków transportu, podawania drogi, kierunków urlopowych, nazw 

pór roku, opisu pogody, słownictwo dotyczące podróżowania. 

Gramatykę zawartą w podsumowaniu  rozdziału i w materiałach od nauczyciela. Są 

to zagadnienia: odmiana, znaczenie i zastosowanie czasownika „dürfen” i 

czasownika „war”, budowa zdania po spójniku „weil”. 

Komunikację dotyczącą: mówienia o sposobach podróżowania różnymi środkami 

transportu, mówienia o tym, dokąd chcielibyśmy pojechać na urlop, opisywania 

pogody w różnych porach dnia oraz w czasie przeszłym. 

1. Wykonaj poniższe ćwiczenia. Za każde zadanie otrzymujesz punkty. Sprawdź się! 

A. Przetłumacz! Pamiętaj o rodzajnikach! (28p) 

 

_______________ – rower 

das Motorrad – _________________ 

_________________– samochód 

das Flugzeug – _________________ 

_________________– statek 

der Bus – _________________ 

_________________– metro 

die S- Bahn – _________________ 

_________________  – tramwaj 

 

geradeaus – _________________ 

_________________ - w prawo  

links – _________________ 

an der Kreuzung –_________________ 

_________________ -  obok kina 

 

Wie ist das Wetter? - _________________ 

_________________ - Jest ciepło  



Es ist kalt. - _________________ 

_________________- Jest słonecznie.  

_________________ - Jest wietrznie. 

Es ist heiß. - _________________ 

Es ist kühl. - _________________ 

Es ist bewölkt. -_________________ 

_________________ - Pada deszcz. 

_________________.- Pada śnieg. 

Der Frühling - _________________ 

_________________ - lato 

_________________- jesień 

Der Winter - _________________ 

 

B. Co gdzie robisz? Połącz wyrażenia. (6p) 

 

1. im Meer   ____________ 

2. im Gebirge   ____________ 

3. in die USA   ____________ 

4. auf dem Bodensee  ____________ 

5. in München   ____________ 

6. an der Donau  ____________ 

 

A. fliegen 

B. baden 

C. Sehenswürdigkeiten besichtigen 

D. wandern 

E. eine Radtour machen 

F. mit dem Schiff fahren

 

C. Uzupełnij formy czasowników: (4p) 

dürfen 

Ich ____________ hier nicht parken. Er ____________ keine Zigaretten rauchen. Man 

____________ hier nicht Rad fahren. Ihr ____________ heute nicht in die Disko gehen. 

 

war 

Es ____________ gestern schönes Wetter. Es ____________ sonnig und warm.  

Ich ____________ letzte Woche in Italien. Du ____________ seit drei Tagen nicht mehr bei mir! 

D. Odpowiedz na pytania: (10p) 

1. Hast du Lust, nach Deutschland zu fahren?_______________________________________________ 

2. Wo möchtest du nächsten Sommer Urlaub machen?_____________________________________ 

3. Warum fährt Sebastian an den Bodensee?_____________________________________________ 

4. Wie war das Wetter in London?_________________________________________________ 

5. Womit bist du gestern zur Schule gefahren?_____________________________________________ 

 



Wymień 5 środków transportu: 

Wymień nazwy 4 pór roku:  

Wymień 5 nazw krajów, do których mógłbyś pojechać: 

Wymień po niemiecku zwroty: w góry, nad morze. 

Wymień 5 przymiotników określających pogodę: 

Wymień po niemiecku 3 rzeczy/sytuacje, których ci nie wolno: 

Wymień po niemiecku 3 rzeczy/sytuacje, które Tobie wolno: 

 

Proszę jechać prosto! 

Tutaj nie wolno parkować! 

Chciałbym pojechać do Rosji. 

Na skrzyżowaniu w prawo! 

Pogoda jest dzisiaj piękna. 

W zimie było zimno i wietrznie. 

 

 

Ile punktów udało Ci się zdobyć? 

BRAWO, JUŻ POTRAFISZ  

 

 

 


