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Lekcja nr 10, część 1
KURS NIEMIECKIEGO DLA OPIEKUNÓW - POZIOM PODSTAWOWY

Godziny, dni, miesiące – czyli określamy czas

Rozwiąż przygotowane przez nas ćwiczenia i sprawdź, ile już umiesz!
I. Skreśl słowo niepasujące do reszty
a) Dezember – Freitag – Juli – April – September
b) Mittwoch – Samstag – Donnerstag – Frühling – Sonntag
c) November – Sommer – Herbst – Winter – Frühling
d) in der Nacht – am Morgen – vormittags – am Nachmittag – Winter
II. Napisz słownie, która to godzina
A. 19:00 - ………………………………………………………………………
B. 07:30- …………………………………………………………………………
C. 08:15- …………………………………………………………………………
D. 17:00- …………………………………………………………………………
E. 23:00-……………………………………………………………………………
F. 10:50- …………………………………………………………………………
G. 06:05- …………………………………………………………………………
H. 09:45- …………………………………………………………………………
III. Odpowiedz po niemiecku na pytanie
a. Jak poinformujesz podopiecznego, że dzisiaj o 16 przyjdzie do niego lekarz?
………………………………………………………………………………………………………………………
b. Jak zapytasz się podopiecznego, o której godzinie chce zjeść obiad?
………………………………………………………………………………………………………………………
c. Jak poinformujesz podopiecznego, że w sierpniu masz urodziny?
………………………………………………………………………………………………………………………
d. Jak zapytasz podopieczną, o której godzinie chce iść na spacer?
………………………………………………………………………………………………………………………
e. Jak przekażesz podopiecznemu, że w piątek przed południem jedziecie na krótką wycieczkę?
………………………………………………………………………………………………………………………
f. Jak zapytasz się podopiecznej, czy w poniedziałek w przyszłym tygodniu chce odwiedzić jej
przyjaciółkę?
………………………………………………………………………………………………………………………
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Rozwiązanie ćwiczenia
I. Skreśl słowo niepasujące do reszty
a) Dezember – Freitag – Juli – April – September
b) Mittwoch – Samstag – Donnerstag – Frühling – Sonntag
c) November – Sommer – Herbst – Winter – Frühling
d) in der Nacht – am Morgen – vormittags – am Nachmittag – Winter
II. Napisz słownie, która to godzina
A. 19:00 – Es ist sieben Uhr / Es ist neunzehn Uhr
B. 07:30- Es ist sieben Uhr dreißig
C. 08:15- Es ist acht Uhr fünfzehn
D. 17:00- Es ist fünf Uhr / Es ist siebzehn Uhr
E. 23:00- Es ist elf Uhr / Es ist dreiundzwanzig Uhr
F. 10:50- Es ist zehn Uhr fünfzig
G. 06:25- Es ist sechs Uhr fünfundzwanzig
H. 09:45- Es ist neun Uhr fünfundvierzig
III. Odpowiedz po niemiecku na pytanie
a. Jak poinformujesz podopiecznego, że dzisiaj o 16 przyjdzie do niego lekarz?
Heute um sechzehn Uhr kommt der Arzt.
b. Jak zapytasz się podopiecznego, o której godzinie chce zjeść obiad?
Um wie viel Uhr möchten Sie zu Mittag essen?
c. Jak poinformujesz podopiecznego, że w sierpniu masz urodziny?
Im August habe ich Geburtstag.
d. Jak zapytasz podopieczną, o której godzinie chce iść na spacer?
Um wie viel Uhr möchten Sie spazieren gehen?
e. Jak przekażesz podopiecznemu, że w piątek przed południem jedziecie na krótką wycieczkę?
Am Freitag vormittags / Vormittag machen wir eine kurze Reise.
f. Jak zapytasz się podopiecznej, czy w poniedziałek w przyszłym tygodniu chce odwiedzić jej
przyjaciółkę?
Möchten Sie am Montag in nächster Woche ihre Freundin besuchen?
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