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Moi drodzy!  

Dziękuję bardzo ze terminowe przesyłanie ćwiczeń. Poniżej przesyłam temat i 

ćwiczenia. Proszę przepisać lub wkleić do zeszytu. Ćwiczenia proszę odesłać na 

mojego emaila romanka1979@tlen.pl lub na Messenger w terminie do 14 maja 

2020r. 

Pozdrawiam Marta Romańska 

 

 

Thema:Rucksack oder Luxus? 
 

Proszę zapoznać się z Aktiver Wortschatz 7.2. str.101 

 

Zdania okolicznikowe warunku 

Zdania okolicznikowe warunku to zdania podrzędne, które odpowiadają na pytanie Unter 

welcher Bedingung? (pod jakim warunkiem?). Zdania te są wprowadzane za pomocą spójnika 

wenn (jeśli) i obowiązuje w nich szyk podrzędny (czasownik odmieniony na końcu zdania) 

 

• Spójnik wenn występuje na początku pierwszego zdania 

 

Wenn das Wetter schön bleibt   , fahren wir ins Gebirge. (Jeśli pogoda pozostanie ładna,  

                                                                                                                 jedziemy w góry) 

   ↓          ↓    ↓ 

spójnik  czasownik odmieniony     zdanie 2 – szyk przestawny (czasownik na 1    

                            (na końcu zdania)                                            miejscu, potem podmiot) 

 

zdanie 1 – szyk podrzędny 

 

 

• Spójnik wenn występuje na początku drugiego zdania. W tym przypadku w 

pierwszym zdaniu występuje szyk prosty.  

 

Wir fahren ins Gebirge , wenn das Wetter schön bleibt.   (Jedziemy w góry, jeśli pogoda      

                                                                                                        pozostanie ładna) 

         ↓                                                 ↓ 

zdanie 1 – szyk prosty                   zdanie 2 – szyk podrzędny  

 

 

 

Proszę przeczytać wpisy na Facebooku w ćwicz. 1a str. 96 

 

 

Proszę zrobić i odesłać: 
1. Podręcznik  - ćwicz. 1a str. 96  

2. Ćwiczeniówka – ćwicz. 1, 2, 3 str. 54 

                                ćwicz. 6 str. 55 

mailto:romanka1979@tlen.pl


 Thema: Die Objektsätze mit dass und ob. 
 

Die Objektsätze – zdania dopełnieniowe 

Zdania dopełnieniowe to zdania podrzędne (czasownik odmieniony występuje na końcu 

zdania), które mogą rozpoczynać się od spójników dass (że), ob (czy) oraz od słówek 

pytających wer (kto), was (co), warum (dlaczego), wann (kiedy), wo (gdzie), wohin 

(dokąd), wie viel (ile), wie lange (jak długo) itp. 

Ich möchte fragen, ob Sie ein Zimmer frei haben. 

           ↓   ↓ 

                            spójnik       czasownik odmieniony na końcu zdania (szyk podrzędny) 

 

Er möchte wissen, wie viel ein Zimmer kostet. 

 

Ich finde es schade, dass ich in die Schule gehen muss. 

       ↓ 

          jeżeli w zdaniu występuje czasownik modalny 

            to wtedy on stoi odmieniony na końcu zdania  

 

Sagen Sie mir bitte, wann Sie anreisen. 

           ↓ 

      jeżeli  w zdaniu występuje czasownik rozdzielnie złożony, to  

                                                 wtedy on stoi odmieniony na końcu zdania ale razem z  

                                                 przedrostkiem, którego nie rozdzielamy  


