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Lekcja nr 8, część 1
KURS NIEMIECKIEGO DLA OPIEKUNÓW - POZIOM PODSTAWOWY

Essen – czyli co chętnie jedzą Niemcy

Rozwiąż przygotowane przez nas ćwiczenia i sprawdź, ile już umiesz!
1. Skreśl słowo, które nie pasuje do reszty.
der Kaffee – das Mineralwasser ohne Kohlensäure – die Frikadelle – der Tee
die Pflaume – die Birne – die Himbeere – der Apfel – die Petersilie
die Zwiebel – der Schweinebraten – der Blumenkohl – die Karotte – der Salat
die Gemüsesuppe – die Tomatensuppe – die Brühe – die Kirsche
der Kartoffelsalat – der Entenbraten – die Frikadelle – das Schnitzel
die Gabel – das Messer – der Esslöffel – die Pfanne – der Wurstaufschnitt
2. Dopasuj słówka z tabeli do odpowiednich kategorii poniżej. W każdej kategorii tematycznej
powinny znajdywać się 3 słówka.
der Jogurt – der Teelöffel – der Orangensaft – das Hähnchen – die Bohne – die Erdbeere – der
Schweinebraten – der Quark – die Petersilie – der Pfirsich – der Kaffee – die Gabel – die Banane –
der Käse – der Kohl – das Mineralwasser – das Messer – das Schnitzel
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Obst - ............................................................................
Gemüse - .......................................................................
Milchprodukte - ...............................................................
Fleisch - .........................................................................
Getränke - ......................................................................
Besteck - ........................................................................

3. Odpowiedz po niemiecku na pytanie
A. Jak zapytasz podopiecznego, co chce zjeść na kolację?
........................................................
B. W jaki sposób przekażesz podopiecznemu, że na obiad ugotujesz ziemniaki z kotletem mielonym
oraz sałatkę?
........................................................
C. Jak poinformujesz, że pan Maier pije tylko wodę niegazowaną?
........................................................
D. Jak powiesz podopiecznemu, że na śniadanie przygotujesz mu kanapkę z serem, szynką, ogórkiem
i pomidorem?
........................................................
E. Jak zapytasz podopieczną, czy napije się filiżanki herbaty z cytryną i miodem?
........................................................
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Rozwiązanie ćwiczenia
1. Skreśl słowo, które nie pasuje do reszty.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

der Kaffee – das Mineralwasser ohne Kohlensäure – die Frikadelle – der Tee
die Pflaume – die Birne – die Himbeere – der Apfel – die Petersilie
die Zwiebel – der Schweinebraten- der Blumenkohl – die Karotte – der Salat
die Gemüsesuppe – die Tomatensuppe – die Brühe – die Kirsche
der Kartoffelsalat – der Entenbraten – die Frikadelle – das Schnitzel
die Gabel – das Messer – der Esslöffel – die Pfanne – der Wurstaufschnitt

2. Dopasuj słówka z tabeli do odpowiednich kategorii poniżej. W każdej kategorii tematycznej
powinny znajdywać się 3 słówka.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Obst – die Erdbeere, der Pfirsich, die Banane
Gemüse – die Bohne, die Petersilie, der Kohl
Milchprodukte – der Jogurt, der Quark, der Käse
Fleisch – das Hähnchen, der Schweinebraten, das Schnitzel
Getränke – der Orangensaft, der Kaffee, das Mineralwasser
Besteck – der Teelöffel, die Gabel, das Messer

3. Odpowiedz po niemiecku na pytanie
Jak zapytasz podopiecznego, co chce zjeść na kolację?
Was möchten / wollen Sie zum Abendbrot essen?
W jaki sposób przekażesz podopiecznemu, że na obiad ugotujesz ziemniaki z kotletem mielonym oraz
sałatkę?
Zu Mittag koche ich Kartoffeln mit Frikadelle und Salat.
Jak poinformujesz, że pan Maier pije tylko wodę niegazowaną?
Herr Maier trinkt nur Mineralwasser ohne Kohlensäure.
Jak powiesz podopiecznemu, że na śniadanie przygotujesz mu kanapkę z serem, szynką, ogórkiem i
pomidorem?
Zum Frühstück mache ich Ihnen eine Scheibe Brot mit Käse, Schinken, Gurke und Tomate.
Jak zapytasz podopiecznąj, czy napije się filiżanki herbaty z cytryną i miodem?
Möchten Sie eine Tasse Tee mit Zitrone und Honig trinken?
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