
	  

1. Zapisz godziny w wersji oficjalnej (A.) i potocznej (B.). 

1. 6:19 

A. 

B. 

2. 8:45 

A. 

B. 

3. 12:30 

A. 

B. 

4. 15:15 

A. 

B. 

5. 23:53 

A. 

B. 

2. Uzupełnij luki właściwymi formami czasowników podanych w nawiasach. 

1. Samstags …………………… ich ganz spät ……….. (aufstehen) 

2. Er  …………………… immer bis 23 Uhr  ……………………. Er mag Filme, vor allem 
Krimis.(fernsehen) 

3. Wir ……………………  heute Abend ……………………  . (ausgehen) 

3. Utwórz zdania z podanych wyrazów. Zacznij od wyróżnionych elementów. 

1. ich – vormittags – treiben – Sport 

 

2. fernsehen – wir – gern – am Abend 

 

3. ausgehen − sie (liczba mnoga) – um – 19 Uhr 

listopad •   podawanie godziny 
•   nazwy pór dnia 
•   nazwy czynności związanych z 

opisem dnia 
•   nazwy dyscyplin sportowych 
•   umawianie się na spotkanie 
•   określanie terminów i miejsc 

spotkań 

•   czasowniki rozdzielnie 
złożone 

•   szyk wyrazów w zdaniu 
oznajmującym 

•   odmiana czasowników 
nieregularnych: fahren, 
laufen, schlafen, tragen 

•   odmiana czasowników 
zwrotnych 

• pytanie o godzinę i odpowiadanie na takie pytania 
• opowiadanie o rozkładzie dnia 
• opowiadanie o czynnościach wykonywanych w 
zależności od pory roku 
• opowiadanie o ulubionych dyscyplinach sportowych 
• ustalanie terminów i miejsc spotkań 
• opowiadanie o swoich planach 

	  



4. Mark – im Haushalt – abends – helfen 

 

5. abends – du – was – machen – ? 

 

3. Dobierz czasowniki do rzeczowników. 

1. Basketball   A. fahren 

2. Gymnastik   B. spielen 

3. Rad    C. machen 

   
   

 

4. Uzupełnij luki właściwymi formami czasowników podanych w nawiasach. 

1. Wie  …………………… lange du? (schlafen) 

2. Morgen  ……………………  wir mit Martin und spielen Tennis. (sich treffen) 

3. ……………………  ihr jeden Tag im Wald? (laufen) 

4. Im Sommer  ……………………  ich in Urlaub. (fahren) 

5. Ich  …………………… sehr. (sich freuen) 

5. Wpisz właściwe zaimki zwrotne. 

1. Thomas und Max interessieren  ……………………  für Geschichte. 

2. Um wie viel Uhr treffen wir ……………………  ? 

3. Triffst du ……………………  heute mit Lukas? 

4. Wer interessiert  …………………… für Sport? 

6. Przekreśl wyraz, który nie pasuje do pozostałych. 

1. im Winter – im Sommer – in der Nacht – im Herbst 

2. Montag – Juni – Dienstag – Mittwoch 

3. Nikolaustag – Frauentag – Geburtstag – Frühling 

4. donnerstags – nachmittags – abends – morgens 

7. Uzupełnij luki właściwymi formami czasowników podanych w nawiasach. 

1. Ich  …………………… im Sommer in Urlaub fahren. (wollen) 

2. …………………… du für den Geburtstag einen Kuchen backen? (können) 

3. Wir  …………………… leider in Abendkleidung kommen. (müssen) 



4. …………………… ihr einen Salat machen und Getränke mitbringen? (können) 

5. Monika mit Mark  …………………… den Valentinstag feiern. (wollen) 

6. Er  …………………… noch heute Hausaufgaben machen. (müssen) 

8. Przetłumacz wyrazy w nawiasach i uzupełnij nimi luki. 

1. Mein Lieblingsfest ist  …………………… (Wielkanoc). 

2. Wann hat er  ……………………  (imieniny)? 

3. (w lipcu) ……………………  fahre ich gern Wasserski. 


