Dzień dobry
Nasz temat w tym tygodniu to: „Womit” oder „mit wem” – pytania do
wyrażeń przyimkowych.
Dwie ostatnie lekcje poświęcone były wyrażeniom przyimkowym. Poznaliście
przyimki łączące się z celownikiem i z biernikiem. Przypomnijmy je.
Przyimki z celownikiem
Dativ – wem?
aus – z (skąd, ze środka)
bei – u, koło, przy
gegenüber – naprzeciwko
mit – z (kim, czym)
nach – do (miast, państw), po
seit – od (jakiegoś czasu)
von – od (osoby)
zu – do

Przyimki z biernikiem
Akkusativ – wen? was?
durch - przez
ohne - bez
für - dla
um – o, wokół, wkoło
gegen – przeciw, około
entlang – wzdłuż

Dziś pokażę Wam, jak tworzyć pytania do wyrażeń przyimkowych. Inaczej
tworzymy pytanie, gdy chcemy zapytać o osobę, a inaczej, gdy pytamy o rzecz.
Popatrzcie na przykład:
 Ich fahre mit dem Vater zur Schule. – Jadę z tatą do szkoły.
 Mit wem fährst du zur Schule? – Z kim jedziesz do szkoły?
Przyimek mit łączy się z celownikiem. Gdy chcę zapytać o osobę, zaczynam
pytanie od przyimka mit, po którym pojawia się pytanie wem, które narzuca
nam celownik.
 Ich fahre mit dem Bus zur Schule. – Jadę autobusem do szkoły.
 Womit fährst du zur Schule? – Czym jedziesz do szkoły?
Gdy chcę zapytać o rzecz, tworzę słówko pytające wo+mit.

A teraz przykład z przyimkiem für, który łączy się z biernikiem.
 Die Blumen sind für die Mutter. – Kwiaty są dla mamy.
 Für wen sind die Blumen? – Dla kogo są kwiaty.

W tym przykładzie pytamy o osobę, więc zaczynamy pytanie od przyimka für,
po którym pojawia się pytanie wen, które narzuca nam biernik.
 Ich danke der Lehrerin für das Buch. – Dziękuję nauczycielce za
książkę.
 Wofür dankst du der Lehrerin? – Za co dziękujesz nauczycielce?
Teraz pytamy o rzecz, więc tworzymy słówko pytające wo+für.

Niektóre przyimki wymagają zastosowania innych słówek pytających, które już
wcześniej poznaliśmy, np.:
Ich fahre nach Berlin. – Jadę do Berlina.
 Wohin fährst du? – Dokąd jedziesz?
Ich wohne gegenüber der Schule. – Mieszkam naprzeciwko szkoły.
 Wo wohnst du? – Gdzie mieszkasz?
Ich lerne Deutsch seit zwei Jahren? – Uczę się niemieckiego od dwóch lat.
 Seit wann lernst du Deutsch? – Od kiedy uczysz się niemieckiego?
 Wie lange lernst du Deutsch? – Jak długo uczysz sie niemieckiego?
Um 8 Uhr gehe ich in die Schule. – O 8 idę do szkoły.
 Um wie viel Uhr gehst du in die Schule? – O której godzinie idziesz do
szkoły?
W zeszytach zapiszcie proszę notatkę z dzisiejszej lekcji. Następnie uzupełnijcie
poniższe zdania odpowiednimi słówkami pytającymi. Prześlijcie proszę
rozwiązania.
1. Ich gehe mit Peter ins Kino.
………………….. gehst du ins Kino?
2. Wir fahren mit dem Zug in die Sommerferien.
………………..fahrt ihr in die Sommerferien?
3. Ich bekomme das Geld von meinen Eltern.
……………….bekommst du das Geld?
4. Im Sommer möchten wir nach Spanien fahren.

……………… möchtet ihr im Sommer fahren?
5. Er wohnt in Wien seit zehn Jahren.
……………… wohnt er in Wien?
6. Ich kaufe die Pralinen für die Oma.
………………. kaufst du die Pralinen?
7. Sie dankt der Freundin für die Hilfe.
……………….dankt sie der Freundin?
8. Ich schlafe um elf Uhr ein.
………………… schläfst du ein?
9. Er geht zu dem Arzt.
…………………. geht er?
10.Sie wohnt bei der Tante.
………………… wohnt sie?
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