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Moi drodzy!  

Przesyłam tematy i ćwiczenia na ten tydzień. Proszę je przepisać lub wkleić do 

zeszytu. Bardzo proszę o zrobienie ćwiczeń i odesłanie ich na mojego emaila 

romanka1979@tlen.pl lub na Messenger w terminie do 12 maja 2020r.    
  

Pozdrawiam Marta Romańska  

  

  

Thema: Kulturabend 

 

Proszę zapoznać się z Aktiver Wortschatz 7.3 str.101 

 

Partykuła doch  

• Jeżeli zgadzamy się z treścią pytania zawierającego przeczenie, w odpowiedzi 

użyjemy słówka nein . 

 

Interessierst du dich nicht für Theater? (Czy interesujesz się teatrem?) 

Nein, ich interessiere mich nicht für Theater.  (Nie, nie interesuję się teatrem) 

 

• Jeżeli chcemy zaprzeczyć informacji w pytaniu zawierającym przeczenie, w 

odpowiedzi użyjemy partykuły doch (owszem, wręcz przeciwnie)  

 

Interessierst du dich nicht für Theater? (Czy interesujesz się teatrem?) 

Doch, ich interessiere mich für Theater.  (Owszem, interesuję się teatrem) 

 

 

 

 

Proszę zrobić i przesłać: 
1.Podręcznik – ćwiczenie 1 str. 98 

     ćwiczenie 5a str. 99 

2. Ćwiczeniówka – ćwiczenie 6 str. 57 

 

3. Übung 1 (w zeszycie) 

Odpowiedz na podane pytania, używając słówka nein lub partykuły doch. (według 

przykładów powyżej) 

 

1. Hörst du nicht gern Musik? ………………………………………………………… 

2. Tanzt du nicht gern? ……………………………………………………………….. 

3. Interessierst du dich nicht für Oper? ………………………………………………. 

4. Gehst du nicht oft ins Kino? ………………………………………………………. 

5. Schläfst du nicht lange am Wochenende? …………………………………………. 

 

 

 

 

 



Thema: Die Reflexivverben – Übungen 

 

Die Reflexivverben – czasowniki zwrotne 

Czasowniki zwrotne składają się z czasownika i zaimka zwrotnego sich (polskie „się”), który 

w języku niemieckim odmienia się przez osoby, czego nie ma w języku polskim. 

 

ich interessiere mich   wir interessieren uns 

du interessierst dich   ihr interessiert euch 

er 

sie} interessiert sich   sie 

es     Sie } interessieren sich 

 

 

Uwaga ! 

Nie wszystkie czasowniki, które są zwrotne w języku polskim, są zwrotne w języku 

niemieckim i odwrotnie, np. 

 

baden – kąpać się (nie jest zwrotny w jęz. niemieckim, bo nie ma „sich”,  a w jęz. polskim   

               jest zwtotny, bo ma „się”) 

sich erholen – wypoczywać (jest zwrotny w jęz. niemieckim bo ma „sich”, nie jest zwrotny w     

                         języku polskim, bo nie można powiedzieć ”wypoczywać się”) 

 

 

 

Proszę zrobić i przesłać: 
Ćwiczeniówka – ćwiczenie 1 i 2 str. 56 


