
Klasa 8 a, b

1.12.2020 r.

Thema:   Das Personalpronomen – Zaimki osobowe.

Jeśli mówimy o zaimkach, musimy przypomnieć sobie przypadki.

W j. niemieckim istnieją tylko 4 przypadki:

Nominativ

Genitiv

Dativ

Akkusativ

Zaimki osobowe są zaimkami odmiennymi, odmieniają się przez przypadki następująco:

N. ich – ja

G. meiner – mojego

D. mir – sobie

A.  mich - siebie

--------------------------------------

N. du – ty

G. deiner – twojego

D. dir – tobie

A.  dich – ciebie

---------------------------------------

N. er – on

G. seiner – jego

D.  ihm -  jemu, mu

A. ihn -  go, jego

----------------------------------------

N. sie – ona



G. ihrer – jej

D. ihr – jej

A. sie – ją

---------------------------------------

N. es – ono

G. seiner – jego

D.  ihm – jemu, mu

A.  es -  je

----------------------------------------

N. wir – my

G. unser – nas

D. uns – nam

A. uns – nas

------------------------------------------

N. Ihr – wy

G. euer – was

D.  euch -  wam

A.  euch – was

------------------------------------------

N. Sie – oni

G .ihrer – ich

D.  ihnen – im

A. Sie – ich

Po zapoznaniu się z zaimkami osobowymi, wykonujemy ćwiczenie.

Proszę przetłumaczyć na j. niemiecki następujące zdania:

1. Ja widzę Ciebie a ty widzisz mnie.



2.  Ona podaje mu rękę.

3.  Jego ciocia jest dziennikarką z zawodu.

4.  Kiedy przyjdziecie do nas?

5.  Czy wasz dom jest duży i piękny?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klasa 8 a, b

4.12.2020 r.

Thema:  Die Konjunktionen: weil, dass, wenn – Spójniki.

Weil – ponieważ

Dass – że

Wenn – jeśli

Zapisz i zapamiętaj!

Po spójnikach: weil, dass, wenn, czasownik zajmuje szyk końcowy(orzeczenie występuje zawsze

 na końcu zdania w formie odmiennej).

Przykład wzorcowy zdania ze spójnikiem dass:

Meine Oma weiβ, dass wir sie besuchen.

Proszę ułożyć kilka zdań z zastosowaniem  spójników:

1. Czy wy wiecie, że jutro jest spotkanie klasowe?

2.  Dzisiaj pozostaję w domu, ponieważ mam wysoką temperaturę.

3.  Jeśli masz czas, zapraszam Cię do mnie.

4. Moja siostra myśli, że w niedzielę wyjeżdżamy w góry.

5.  Jeśli chcesz wyjść z domu, zabierz ze sobą klucz.

Tłumacząc powyższe zdania, proszę pamiętać o prawidłowej konstrukcji zdań (orzeczenie musi

 zajmować szyk końcowy i musi mieć formę odmienną).


