Witam klasę 3T.
Zadanie 1.
Korzystając z poznanego słownictwa na Quizlet, dotyczącego obowiązków domowych
https://quizlet.com/_8accgp?x=1qqt&i=2qkw9g
proszę napisać, o swoich obowiązkach w domu (10-12 zdań). Zdania zapisz w zeszycie,
zdjęcie wykonanego zadania proszę przesłać na niemiecki.zsozir@gmail.com
Zachęcam Was do skorzystania z możliwości odsłuchania wypowiadanych przez lektora
wyrażeń. Wystarczy zjechać myszką do listy słówek w zestawie i kliknąć na niemieckie
wyrażenie. Korzystajcie z różnych form, jakie proponuje Quizlet – Fiszki, Ucz się, Pisanie,
Test oraz dwie gry Grawitacja i Dopasowania. Przypominam, żeby mieć dostęp do całego
zestawu należy się samemu zarejestrować i później każdorazowo logować.
Zadanie 2.
Wpisz do zeszytu temat „Salzburg – eine Stadt in Österreich”.

Wejdź na: docwiczenia.pl Wpisz KOD: K7M5YD, obejrzyj film „Chris und seine Stadt”
i rozwiąż zadania.

Ćw. 1.
Przeczytaj zdania. Zdecyduj, które informacje są prawdziwe, następnie przepisz je do
zeszytu.

1.Ich heiβe Christian/ Chris.
2. Ich lebe in Ősterreich, in Salzburg/ in Ősterreich, in Innsbruck.
3. Ich bin Schüler/ Student.
4. Ich besuche eine Grundschule/ ein Gymnasium.
5. Ich wohne bei meinen Eltern/ nicht bei meinen Eltern.
6. Das ist Eva, meine Freundin/ meine Schwester.
7. Sie ist 14/ 18 Jahre alt – wie ich.
8. Wir lernen/ kochen gern zusammen.

Ćw. 2.
Co wiesz o Chrisie? Odpowiedz na pytania i napisz o nim krótki tekst.

1.Woher kommt Chris?
2. Wo wohnt er?

3. Welche Schule besucht er?
4. Wie alt ist er?
5. Welche Prüfung muss er bald schreiben?
6. Wie heiβt seine Freundin?
7. Was machen sie gern zusammen?

Ćw. 3.
Co robią Eva i Chris w Salzburgu? Obejrzyj jeszcze raz film i wstaw brakujące
czasowniki w odpowiedniej formie.

mögen, lieben, besichtigen, sein, gibt – jest, są (zawsze w połączeniu es gibt)

1.Wir ________________________ auch gern die Stadt.
2. Salzburg _________________ sehr schön.
3. Es ____________________ viele Sehenswürdigkeiten (atrakcje turystyczne, zabytki).
4. Und es _________________ tolle Geschäfte (sklepy), Restaurants und Cafés.
5. Eva und ich __________________________ die Atmpshäre von Salzburg. Und nicht nur
wir.
6. Auch Touristen aus aller Welt (z całego świata) ________________________ die Stadt.

Zadanie 4.
Jakie zabytki zostały pokazane w filmie, wypisz niemieckie słowa, korzystając ze
słownika (nie chodzi o nazwy własne).

Zdjęcie wykonanych zadań proszę przesłać na podany powyżej adres.

