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Lekcja nr 2, część 1
KURS NIEMIECKIEGO DLA OPIEKUNÓW - POZIOM PODSTAWOWY

Moja rodzina – uczymy się opowiadać o sobie

Rozwiąż przygotowane przez nas ćwiczenia i sprawdź, ile już umiesz!
I Wybierz poprawną odpowiedź
1. Mieszkasz w Gdańsku – jakim zdaniem możesz to opisać?
a) Ich wohne auf dem Dorf
b) Ich wohne in einer Kleinstadt
c) Ich wohne in einer Stadt
2. Jak przekażesz, że masz siostrę i brata?
a) Ich habe eine Großmutter und einen Großvater
b) Ich habe eine Schwester und einen Enkel
c) Ich habe einen Bruder und eine Schwester
3. Jeśli jesteś w związku małżeńskim, użyjesz słowa:
a) ledig
b) geschieden
c) verheiratet
II Zapisz równania słowami
a) 2+9=11 …………….+………………….=…………………..
b) 1+7=8 …………….+………………….=…………………..
c) 20-14=6 …………….-………………….=…………………..
d) 3x4=12 …………….x………………….=…………………..
e) 13+0=13 …………….+………………….=…………………..
III Dopasuj pary słów
Mutter
Sohn
Großvater
Schwester
Kinder

Tochter
Bruder
Vater
Eltern
Großmutter
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Rozwiązanie ćwiczenia
I Wybierz poprawną odpowiedź
Mieszkasz w Gdańsku – jakim zdaniem możesz to opisać?
1. a) Ich wohne auf dem Dorf = Mieszkam na wsi
2. b) Ich wohne in einer Kleinstadt = Mieszkam w miasteczku
3. c) Ich wohne in einer Stadt = Mieszkam w mieście
Jak przekażesz, że masz siostrę i brata?
1. a) Ich habe eine Großmutter und einen Großvater = Mam babcię i dziadka
2. b) Ich habe eine Schwester und einen Enkel = Mam siostrę i wnuka
3. c) Ich habe einen Bruder und eine Schwester = Mam brata i siostrę
Jeśli jesteś w związku małżeńskim, użyjesz słowa:
2. a) ledig = wolny
3. b) geschieden = rozwiedziony
4. c) verheiratet – zamężna/żonaty
II Zapisz równania słowami
a) 2+9=11 ZWEI + NEUN = ELF
b) 1+7=8 EIN + SIEBEN = ACHT
c) 20-14=6 ZWANZIG – VIERZEHN = SECHS
d) 3x4=12 DREI x VIER = ZWÖLF
e) 13+0=13 DREIZEHN + NULL = DREIZEHN
III Dopasuj pary słów
Mutter - Vater =mama-tata
Sohn - Tochter = syn-córka
Großvater - Großmutter = dziadek-babcia
Schwester – Bruder = siostra-brat
Kinder - Eltern = dzieci-rodzice
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