
Kl. I TG 8, I TB/TRW 8        24.03.2020r. 

 

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 

 

 

24.03.2020r.  

 

Thema: So wohne ich. 

Thema: Die Komposita 

 

Przyimki z celownikiem (Dativ)                                                Dativ – wem? (komu? czemu?)  

 

mit – z 

von – z, od 

aus – z 

zu – do 

bei – u 

 

Rzeczownik, który występuje po tych przyimkach musi stać w Dativie, tzn. zmienia się jego 

rodzajnik. 

 

 rodzaj męski rodzaj żeński  rodzaj nijaki  liczba mnoga 

Mianownik 

(Nominativ) 

der / ein / kein  die / eine/ keine das / ein /kein die / - / keine  

Celownik 

(Dativ) 

dem / einem/ 

keinem  

der / einer/ 

keiner  

dem / einem / 

keinem  

den + n do 

rzeczow. / - / 

keinen 

 

 Np.  

Das Haus mit dem  Garten (der) 

                        ↓ 

  der zamienia się na dem (zgodnie z tabelą) 

 

 

mailto:romanka1979@tlen.pl


Das Haus mit der Terasse (die) 

  ↓ 

die zamienia się na der (zgodnie z tabelą) 

 

 

Rzeczowniki złożone- proszę przeczytać regułę z tabelki str. 83 

 

Bardzo proszę zrobić: 

1. Podręcznik – ćw. 2  str. 82 (w książce) 

2. Podręcznik – ćw.4 str. 82 (w zeszycie) 

3. Podręcznik – ćw.5 str. 83 (w książce) 

4. Podręcznik – ćw.6 str. 83 (w książce – nie musicie odpowiadać na pytania, tylko 

uzupełnić emaila wyrazami). 

  

 

Wszystkie potrzebne słówka znajdziecie w Aktiver Wortschatz str. 87 

 

 

 


