
Kl. III TI     język niemiecki      24.03.2020r. 

           26.03.2020r. 

 

Moi drodzy ! 

 

1. Bardzo proszę o przesłanie na mojego emaila rozwiązanej karty odpowiedzi z zeszłego 

tygodnia, która była umieszczona na stronie szkoły. Możecie zrobić zdjęcia karty lub zeszytu, 

lub napisać rozwiązania w Wordzie. Proszę nie zapomnieć  się podpisać i podać klasę. Mój 

adres email: romanka1979@tlen.pl.  Proszę potraktować sprawę poważnie, bo za to będzie 

ocena. Jeśli ktoś nie może wysłać emaila to może przesłać mi zdjęcia na Messenger. 

 

2. W każdym tygodniu będę Wam przesyłała omówione tematy lekcji (we wtorki), które 

należy wpisać do zeszytu. Ewentualnie można wydrukować i wkleić  Natomiast w 

czwartki dostaniecie ćwiczenia do zrobienia albo z ćwiczeniówki albo ułożone przeze mnie. 

Ćwiczenia należy zrobić i odesłać na mojego emaila ( zdjęcia lub odpowiedzi napisane w 

Wordzie), za które będziecie dostawać plusy. Za plusy będzie ocena   Większa karta pracy 

będzie na zakończenie działu i z niej będzie osobna ocena.  

 

Pozdrawiam Was serdecznie i życzę dużo zdrowia 

Marta Romańska 

 

 

24.03.2020  

Thema: Halb so wild. 

 

Proszę zapoznać się z Aktiver Wortschatz str. 83 

 

Proszę zrobić: 

1. Podręcznik – ćwicz. 1a str. 76 (w książce) 

    ćwicz. 2c str. 76 (w zeszycie) Do tego ćwiczenia proszę zrobić tabelę jak   

                                                                          poniżej i ją uzupełnić zwierzętami z tekstu z  

                    ćwicz. 2a str. 76 

 

Haustiere – zwierzęta 

domowe 

Nutztiere – zwierzęta 

użytkowe  

Wildtiere – zwierzęta dziko 

żyjace 

   

 

 

 

 

 

Thema: Die schwache Deklination der Substantive. 

 

Deklinacja słaba rzeczownika 

 

Do deklinacji słabej należą niektóre rzeczowniki rodzaju męskiego. We wszystkich 

przypadkach oprócz mianownika liczby pojedynczej otrzymują one końcówkę –(e)n. 

 

mailto:romanka1979@tlen.pl


 Singular – l. pojedyncza Plural – l. mnoga 

Nominativ ein/der Junge die Menschen 

Genitiv eines/des Jungen der Menschen 

Dativ einem/ dem Jungen den Menschen 

Akkusativ einen/ den Jungen die Menschen 

 

a) wszystkie rzeczowniki rodzaju męskiego zakończone na –e , np. der Junge, der Kollege, 

der Löwe 

b) wszystkie rzeczowniki rodzaju męskiego zakończone na –and, -ant, -ent i –ist, np. der 

Elefant, der Student, der Polizist 

c) według tej deklinacji odmieniają się również takie rzeczowniki jak: der Mensch, der Held, 

der Nachbar, der Bär, der Herr, der Bauer 

 

Wyjątki:  

Rzeczowniki der Gedanke i der Name, które w dopełniaczu (Genitiv) liczby pojedynczej 

otrzymują oprócz końcówki –n również –s: des Gedankens, des Namens 

 

 

 

26.03.2020 

 

Proszę zrobić do poniedziałku 30.03.2020 ćwiczenia i przesłać je na mojego emaila.  

 

1. Ćwiczeniówka – ćwicz. 1a, 1b  str. 36 

2. Proszę odmienić w zeszycie na podstawie tabeli (Deklinacja słaba rzeczownika) 

następujące rzeczowniki: der Student, der Polizist, der Herr, der Name 

 

 


