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grudzień •   nazwy miesięcy 

•   nazwy pór roku 
•   nazwy świąt i 

uroczystości rodzinnych 
•   czynności związane z 

organizacją i 
przebiegiem przyjęcia / 
imprezy 

 

•   czasowniki modalne: 
können, müssen, wollen 

•   szyk wyrazów w zdaniu z 
czasownikiem modalnym 

 

• opowiadanie o 
organizowaniu 
przyjęcia / imprezy 
• ustalanie 
terminarza 
 

 
1.  Wpisz czasowniki können, müssen i wollen we właściwej formie. 

 
1. – ______________ du schwimmen? – Klar! Ich schwimme sehr gut. 
2. – Habt ihr schon Pläne für die Sommerferien? – Ja, wir ______________ im Sommer 
nach Berlin fahren. 
3. – Besuchst du mich heute? – Leider nicht. Ich ______________ leider arbeiten. 
4. – Sprichst du Englisch? – Ja, ich ____________ gut Englisch sprechen. 
5. – _____________ wir zusammen ins Kino gehen? – Ja, gerne. 

2. Do wyrazów lub wyrażeń 1–7 dobierz odpowiednie czasowniki. 
 
1. Schlittschuh    A. mitbringen 
2. im Zelt     B. backen 
3. Fußball     C. kommen 
4. gute Laune    D. laufen 
5. Geburtstag    E. spielen 
6. in Abendkleidung   F. schlafen 
7. einen Kuchen    G. feiern 

3. Dobierz do pytań 1–6 odpowiedzi A–F. 
 
1. Was machst du morgen?   A. Am Mittwochnachmittag. 
2. Wie spät ist es?     B. Ins Fußballstadion. 
3. Wann hast du Zeit?    C. Ich gehe mit Lili shoppen. 
4. Wo treffen wir uns?    D. Am 21. März. 
5. Wohin gehst du heute Abend?  E. Es ist zehn nach zehn. 
6. Wann hast du Geburtstag?   F. Zu Hause. 
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4. Przeczytaj tekst i uzupełnij go brakującymi wyrazami. 

 
5. Połącz podane sylaby w taki sposób, aby powstały nazwy świąt lub uroczystości. 
 
1. Neu-   A. –feiertag 
2. Frauen-   B. -tern 
3. Silves-   C. -tag 
4. Weih-   D. -ter 
5. Os-   E. -jahr 
6. Mutter-   F. -tag 
7. National-   G. –nachten 
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6. 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. 

4. Wann hast du ____________________________ (urodziny)? 
5. Sein Lieblingsfest ist ______________________________(Boże Narodzenie). 
6. _____________________________ (we wrześniu) fahren wir gern Rad. 

 
 
 
 
7. Przetłumacz zdania na język niemiecki. 
 
1. W sobotę muszę wcześnie wstać. 
2. Zapraszam na imprezę! 
3. Zimą lubię jeździć na łyżwach. 
4. Czy świętujesz Dzień Kobiet? 
5. Co robisz w walentynki? 
6. Spotykamy się jutro w szkole. 
7. Bruno zawsze długo śpi w niedzielę. 


