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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: Was soll ich anziehen? 

 

Proszę zapoznać się z Aktiver Wortschatz str. 89 

 

Proszę zrobić: 

1. Podręcznik – ćwicz. 1a str. 82 (w książce) 

    ćwicz. 1b str. 82 (w zeszycie) 

 

 

 

26.03.2020 

 

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

1. Ćwiczeniówka – ćwicz. 1 str. 44 

2. Ćwiczenia 

Übung 1 

Wpisz podane przymiotniki do tabeli. 

kitschig • schick • lang • cool • bunt • ausgefallen • weit • bequem • langweilig • schlampig • 

gestreift • praktisch • kurz • modisch • elegant • rot • sportlich • altmodisch • eng • schön • 

angesagt • gemustert 

mailto:romanka1979@tlen.pl


positiv neutral negativ 

   

 

 

 

 

 

Übung 2 

Wykreśl wyraz, który nie pasuje do pozostałych. 

 1. Regenjacke – Anorak – Pelzmantel – Bluse  

2. Rock – Kleid – Anzug – Kostüm  

3. Schal – Mütze – Handschuhe – Brille  

4. Kaufhaus – Umkleidekabine – Schuhgeschäft – Boutique  

5. Aussehen – Schaufenster – Kasse – Verkäufer  

6. Stiefel – Halskette – Sonnenbrille – Ledertasche 


