
01.04.2020r. j.niemiecki                       Temat: In der Schule – wyrażenie „es gibt“ 

Podczas tej lekcji  
- powtórzysz i utrwalisz słownictwo dot. opisu szkoły; 
- Poznasz wyrażenie „es gibt“ i jego użycie w zdaniu; 

- Powtórzysz odmianę czasownika 

Dzisiaj zaczynamy pracę na platformie https://www.dzwonek.pl . Jeśli założyliście konto, tą lekcję robicie tylko na 

platformie. Jeśli ktoś z Was nie zalogował się, to proszę wykonać ćwiczenia według  tej karty i odesłać na mojego 

maila. W razie pytań, kłopotów, wątpliwości – piszcie do mnie na dzienniku lub na grazyna.osieczko@sp8sanok.pl.  

1. Podręcznik str.80/3.  Przeczytaj zdania obok zdjęcia. Wyrażenie „es gibt” tłumaczymy – jest/są/znajduje 

się/znajdują się. Po „es gibt” występuje rzeczownik z rodzajnikiem nieokreślonym w bierniku. To samo 

dotyczy przeczenia „kein”. Przykład: 

der Computerraum In meiner Schule gibt es einen Computerraum.( W mojej szkole jest sala komputerowa) 
In meiner Schule gibt es keinen Computerraum. (W mojej szkole nie ma sali 
komputerowej) 

die Mensa 
(stołówka) 

In meiner Schule gibt es eine Mensa. 
In meiner Schule gibt es keine Mensa. 
 

das Chemielabor In meiner Schule gibt es ein Chemielabor. 
In meiner Schule gibt es kein Chemielabor. 

 

2. Napisz, jakie pomieszczenia znajdują się w twojej szkole, a czego w niej nie ma. 

Was gibt es in deiner Schule und was gibt es nicht. 

In meiner Schule gibt es ............................................................................................................................  

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

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

3. Przypomnij sobie odmianę czasownika. Jakie końcówki dodajemy? Uzupełnij odpowiednia zdania. 

Wie heiß….. deine Schule? Meine Schule heiß….. Grundschule Nummer 8. 

Wo lieg…… deine Schule? Meine Schule lieg….. in der Sobieski – Straße 5. 

Welche Klasse besuch….. ihr? Wir besuch…… die Klasse 7a. 

Wie viele s………… (sein – być) ihr in der Klasse? Wir s…………… 24 Jungen und Mädchen. 

Wie lange bleib…… ihr in der Schule? Wir bleib….. bis 15.00 Uhr in der Schule. 

Ess…. ihr zu Mittag in der Mensa? Ja, wir ess….. in der Mensa. 

Lern…. Du Deutsch? Ja, ich lern…. Deutsch als Fremdsprache. 

Was unterricht…. Frau Osieczko? Sie unterricht… Deutsch. (sprawdz tabela na końcu rozdziału) 

4. Dopisz rodzajnik do rzeczowników (sprawdz w słowniku) a następnie dopasuj do czynności. Jeśli nie 

znasz znaczenia słowka, sprawdź w słowniku w podręczniku lub możesz skorzystać z 

https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie  

d….. Bibliothek    d……. Sprachlabor     d…. Computerraum     d…. Turnhalle      
d….. Mensa     d…. Schulhof     der  Musikraum     der Biologieraum 

ein Instrument spielen der Musikraum 

zu Mittag essen  

Experimente machen  

Bücher lesen  

Pause machen  

Gymnastik machen  

Englisch lernen  

Informatik lernen  
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