5A i 5B
Drodzy uczniowie,
Przez czas zdalnego nauczania otrzymywać będziecie ode mnie czasami kartę pracy lub
zadanie które OBOWIĄZKOWO będzie trzeba odesłać. W formie karty pracy będzie
także kartkówka lub sprawdzian.
Na ocenę z aktywności można wykonywać również ćwiczenia na aplikacji na Quizlet lub
przygotować jakąś prezentację zgodnie z przerabianym materiałem. Nie ma obowiązku
wysyłania notatek z lekcji.

Thema: Zaimki dzierżawcze w mianowniku – ćwiczenia
gramatyczne.
Co to są zaimki dzierżawcze?
Dzięki zaimkom dzierżawczym możesz wyrazić przynależność, czyli powiedzieć, że coś do kogoś
należy:
Das ist mein Ball. – To jest moja piłka.
Wem gehört der Ball? Das ist mein Ball. – Do kogo należy piłka? To jest moja piłka.
Zaimki dzierżawcze niemiecki (tabela)
W języku niemieckim każda osoba ma swój zaimek dzierżawczy:
Zaimek dzierżawczy

Przykład

ich

mein (mój)

Mein Hund heißt Bono./ Mój pies nazywa się Bono.

du

dein (twój)

Wie heißt dein Hund?/ Jak nazywa się twój pies?

er,es

sein (jego)

Sein Hund heißt Max./ Jego pies też nazywa się Max.

sie

ihr (jej)

Wie heißt ihr Hund?/ Jak nazywa się jej pies?

wir

unser (nasz)

Das ist unser Hund./ To jest nasz pies.

ihr

euer (wasz)

Ist das euer Hund?/ Czy to jest wasz pies?

sie

ihr (ich)

Ihr Hund spaziert im Park./ Ich pies spaceruje po parku.

Sie

Ihr (pana, pani, państwa)

Ist das Ihr Hund?/ Czy to jest pana pies?

W języku niemieckim nie ma wielofunkcyjnego słowa „swoje”. Każda osoba
ma swój zaimek dzierżawczy.

Proszę dla utrwalenia obejrzeć filmik o zaimkach dzierżawczych.
https://www.youtube.com/watch?v=7Fyarsq5BOM
następnie wykonać zadanie 23 na stronie 52 w podręczniku.

Thema: Zaimki dzierżawcze w bierniku.
Zaimek dzierżawczy w bierniku w języku niemieckim

Biernik (Akkusativ) odpowiada na pytanie: kogo?, co?, dokąd?

AKKUSATIV - BIERNIK
RODZAJ MĘSKI

RODZAJ ŻEŃSKI

RODZAJ NIJAKI

L. MNOGA - PLURAL

meinen Vater
deinen Vater
seinen Vater
ihren Vater
unseren Vater
eueren Vater
ihren Vater
Ihren Vater

meine Frau
deine Frau
seine Frau
ihre Frau
unsere Frau
euere Frau
ihre Frau
Ihre Frau

mein Kind
dein Kind
sein Kind
ihr Kind
unser Kind
euer Kind
ihr Kind
Ihr Kind

meine Kinder
deine Kinder
seine Kinder
ihre Kinder
unsere Kinder
euere Kinder
ihre Kinder
Ihre Kinder

Przykłady użycia zaimka dzierżawczego w bierniku

Der Vater hat seinen Wagen.
(Tata ma swój samochód.)
Peter hat sein Fahrrad.
(Piotr ma swój rower.)
Liest du deine Bücher?
(Czytasz swoje / twoje książki?)
Wir kennen seinen Sohn.
(Znamy jego syna.)

Ihr kennt euren Freund.
(Wy znacie waszego przyjaciela.)
Sie hat meine Katze.
(Ona ma mojego kota.)
Formy pierwszego i czwartego przypadku (Nominativ i Akkusativ) są w liczbie pojedynczej identyczne
dla rodzaju nijakiego i żeńskiego.

Do tego tematu wykonaj ćwiczenie 22 ze strony 53 w podręczniku.

Thema: Kolory i części garderoby.

Wykonaj notatkę wypisując nowe słownictwo z zadania 23 i 24 ze stron 53 i 54 w podręczniku i
wykonaj ćwiczenie 17 ze strony 47 w ćwiczeniach.
Dla utrwalenia wykonaj ćwiczenie ze strony
https://learningapps.org/1031732

Każdy obowiązkowo prześle zadania z wybranego przez siebie tematu do
czwartku na adres rus.m@sp8lubin.eu
W tytule maila proszę wpisywać swoje imię, nazwisko i klasę.
Miłej pracy i do przeczytania.

