Dzień dobry
W tym tygodniu nasz temat to: Przyimki z celownikiem – ćwiczenia
gramatyczne.
Notatkę zacznę dziś od powtórki z celownika. Notatkę proszę przepisać do
zeszytu, lub wydrukować i wkleić do zeszytu.
Celownik – Dativ odpowiada na pytanie wem? – komu? czemu?
W języku niemieckim, gdy odmieniamy rzeczownik przez przypadki zmieniamy
jego rodzajnik.

Nominativ
wer? was?
mianownik
kto?co?
Dativ
wem?
celownik
komu? czemu?

liczba pojedyncza
r. męski
r. żeński
der
die
ein/kein/mein
eine/keine/meine
Vater
Mutter

r. nijaki
das
ein/kein/mein
Kind

dem
einem/keinem/
meinem
Vater

dem
einem/keinem/
meinem
Kind

der
einer/keiner/
meiner
Mutter

liczba mnoga
die
-/keine/meine
Kinder
den
-/keinen/meinen
Kindern

Dziś poznacie przyimki, po których rzeczownik występuje zawsze w celowniku:
1. aus – z (skąd)
Ich komme aus Polen. – Pochodzę z Polski.
aus – z (ze środka)
Ich nehme das Buch aus der Tasche. – Biorę książkę z torby.
2. bei – u, koło, przy
Ich wohne bei den Eltern. – Mieszkam u rodziców.
3. gegenüber – naprzeciwko (ten przyimek może stać przed
rzeczownikiem, lub za nim)
Sie wohnt gegenüber der Schule./ Sie wohnt der Schule gegenüber. –
Ona mieszka naprzeciwko szkoły.
4. mit – z (kim)
Ich gehe mit dem Opa ins Kino. – Idę z dziadkiem do kina.

mit – czym (o tym było na poprzedniej lekcji)
Wir fahren mit dem Auto. – Jedziemy samochodem.
5. nach – do (miast i większości państw)
Wir fahren nach Italien. – Jedziemy do Włoch.
Ich fliege nach Paris. – Lecę do Paryża.
nach - po
Ich mache nach der Schule meine Hausaufgaben. – Odrabiam po szkole
prace domowe.
6. seit – od (jakiegoś czasu)
Sie lernt seit einem Jahr Deutsch. – Ona uczy się niemieckiego od roku.
7. von – od
Ich habe das Buch von der Oma. – Mam książkę od babci.
8. zu – do
Ich gehe zu der Schule. – Idę do szkoły.
Ich gehe zu dem Arzt. – Idę do lekarza.
Ich gehe zu Peter. – Idę do Piotrka.
A teraz pora na zadania. Temat znajduje się w podręczniku na stronie 86.
Pisemnie w zeszycie wykonajcie zadanie 1,3 i 4. Następnie wykonajcie
ćwiczenia 1, 2 i 3 ze strony 60 w zeszycie ćwiczeń. Ćwiczenia 4 na razie nie
robimy! Z pomocą notatki, którą dla Was przygotowałam dacie radę wszystko
rozwiązać.
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

