Dzień dobry
W tym tygodniu nasz temat to: Mittagessen im Restaurant – praca z tekstem.
Pod tematem zapisujemy nowe słówka, które dla Was przygotowałam. Można
wydrukować i wkleić do zeszytu, lub po prostu przepisać.
das Restaurant – restauracja
im Restaurant – w restauracji
das Mittagessen – obiad
der Kellner – kelner
die Kellnerin - kelnerka
die Rechnung – rachunek
der Gast - gość
die Gäste – goście
die Speisekarte – karta dań, menu
Nehmen Sie bitte Platz. – Proszę usiąść.
Was möchten Sie?/ Sie wünschen? – Co sobie pan/pani/państwo życzą?
Ich möchte eine Brühe./Eine Brühe bitte. – Chciał(a)bym rosół.
Sonst noch etwas?/ Nehmen Sie noch etwas? – Czy coś jeszcze?
Nein, danke. Das ist alles. – Nie, dziękuję. To wszystko.
Die Rechnung bitte. – Poproszę rachunek.
Bitte sehr. – Bardzo proszę.
Danke sehr. – Dziękuję.
Was kostet eine Tasse Tee? – Ile kosztuje filiżanka herbaty?
Eine Tasse Tee kostet 2 Euro. – Filiżanka herbaty kosztuje 2 euro.
Das macht zusammen 6,30 Euro. – To wynosi razem 6,30 euro.
50 Cent zurück. – 50 centów reszty.
Gdy chcemy złożyć zamówienie w restauracji używamy:
 czasownika nehmen – brać, wziąć (czasownik jest nieregularny, podaję
Wam odmianę)
ich nehme
du nimmst
er/sie/es nimmt

wir nehmen
ihr nehmt
sie/Sie nehmen

Ich nehme Tomatensuppe. – Wezmę zupę pomidorową.
Was nimmst du? – Co weźmiesz?

Wir nehmen Pizza und Cola. – Weźmiemy pizzę i colę.
 formy möchte – chciał(a)bym
ich möchte
du möchtest
er/sie/es möchte

wir möchten
ihr möchtet
sie/Sie möchten

Zwróćcie uwagę, że 1. i 3. osoba w liczbie pojedynczej jest taka sama.
Forma möchte może wystąpić w zdaniu samodzielnie.
Ich möchte eine Limonade. – Chciał(a)bym lemoniadę.
Forma möchte może wystapić w zdaniu w połączeniu z innym czasownikiem,
który stoi wówczas na końcu zdania w formie bezokolicznika.
Ich möchte Saft trinken. – Chciał(a)bym napić się soku.
A teraz pora na zadania. Temat znajduje się w podręczniku na stronie 89.
Przeczytajcie dialog z zadania 2. Z pomocą słówek, które dla Was
przygotowałam na pewno go zrozumiecie. Pisemnie w zeszycie wykonajcie
zadanie 3 i 4. Następnie wykonajcie ćwiczenia ze strony 60 w zeszycie ćwiczeń.
W tym tygodniu nie będzie ocen. Proszę jednak o przesyłanie wykonanych
zadań, ćwiczeń i notatek. Sprawdzę zadania i odpowiem na maile. Zwracam
uwagę na to, kto ze mną współpracuje. Niektórzy z Was pracują świetnie i
przesyłają wszystkie prace. Mam nadzieję, że pozostali uczniowie również
zaczną współpracować. Przypominam mojego maila: lidia1108@interia.pl
Pozdrawiam gorąco
Lidia Słodkowska

