Dzień dobry
Dziś będzie o zawodach i miejscach pracy. Poznacie zdanie warunkowe
rzeczywiste i czas przyszły Futur I.
Zacznę od powtórki z zawodów. Przypominam, że od zawodu męskiego
tworzymy zawód żeński dodając końcówkę –in i zmieniając rodzajnik z
męskiego na żeński.
der Lehrer – die Lehrerin (nauczyciel – nauczycielka)
der Kellner – die Kellnerin (kelner – kelnerka)
der Polizist – die Polizistin (policjant – policjanka)
Zawody jednosylabowe otrzymują dodatkowo umlaut.
der Arzt – die Ärztin (lekarz – lekarka)
der Koch – die Köchin (kucharz – kucharka)
Aby powtórzyć zawody i miejsca pracy wykonajcie ustnie zadanie 1 ze strony
125 w podręczniku oraz pisemnie ćwiczenie 1 i 2 ze strony 93 w zeszycie
ćwiczeń.
Zdanie warunkowe rzeczywiste
Zdanie warunkowe rzeczywiste to zdanie poboczne, w którym obowiązuje szyk
zdania podrzędnego, tzw. szyk końcowy (orzeczenie występuje na końcu
zdania).
Zdanie warunkowe rzeczywiste rozpoczyna się spójnikiem wenn (kiedy, gdy).
Jeśli zdanie warunkowe występuje jako pierwsze, wtedy zdanie główne
rozpoczyna się od czasownika.
Wenn ich Zeit habe, gehe ich ins Kino.
Ich gehe ins Kino, wenn ich Zeit habe.
Aby przećwiczyć zdanie warunkowe rzeczywiste wykonajcie ustnie zadanie 3
ze strony 125 w podręczniku oraz pisemnie ćwiczenie 3 ze strony 93 w zeszycie
ćwiczeń.
Czas przyszły Futur I
Czas przyszły Futur I tworzymy za pomocą czasownika werden, który
odmieniamy w czasie teraźniejszym, oraz bezokolicznika, który występuje na
końcu zadania. Powtórzmy odmianę czasownika werden.

ich werde
du wirst
er/sie/es wird

wir werden
ihr werdet
sie/Sie werden

Czasownik werden odmienia się nieregularnie w 2 i 3 osobie liczby pojedynczej.
Ich fahre im Sommer nach Deutschland. – czas teraźniejszy (Präsens)
Jadę latem do Niemiec.
Ich werde im Sommer nach Deutschlad fahren. – czas przyszły (FuturI)
Pojadę latem do Niemiec.
Aby przećwiczyć czas przyszły Futur I wykonajcie pisemnie w zeszytach
zadanie 4 ze strony 126 w podręczniku.
Zadanie dodatkowe (dla osób chętnych)
Przeczytajcie tekst z zadania 1 ze strony 127 w podręczniku, dotyczący
wymarzonego zawodu (der Traumberuf – wymarzony zawód). Jeśli pojawią się
nowe słówka, korzystajcie ze słowniczka w podręczniku lub szukajcie na
www.pons.de. Następnie wykonajcie zadania do przeczytanego tekstu (zdania
znajdujące się pod tekstem w zadaniu 1, zadanie 2 i zadanie 3 ze strony 127 w
podręczniku).
Pozdrawiam
Lidia Słodkowska

