Klasa I A , I B

Temat : Poprawa sprawdzianu. Omówienie czasowników rozdzielnie złożonych.

1. einkaufen

robić zakupy

2. anfangen

zaczynać , rozpoczynać się

3 . fernsehen

oglądać telewizję

4. aufstehen

wstawać, wstać

5. anrufen

dzwonić ( telefonować ) do kogoś

6. einkaufen

pkt 1 ( przez pomyłkę wpisałam 2 razy )

II. Uzupełnij zadnia odpowiednim przedrostkiem . ( 9 pkt )
an-, ein-, auf-, mit-, fern-, aus1. Heute ist Sonntag. Ich schlafe gut aus.
2. Er ruft mich immer am Abend an.
3. Meine Eltern sehen gern fern , vor allem Naturprogramme.
4. Immer am Samstag kauft sie ein , am liebsten im Bio-Supermarkt.
5. Wir gehen ins Kino. Kommst du mit?
6. In der Woche stehe ich um 7 Uhr auf.
7. Um wie viel Uhr fängt der Film an.
8. Ich gehe nicht gern aus. Lieber bin ich zu Hause.
9. Wann rufst du mich an ? Ich warte auf deinen Anruf.
Czasowniki rozdzielnie złożone (podręcznik str.53 i Grammatik str58) są typowe dla języka niem. Dla
jęz. polskiego nie. Też powstają nowe czasowniki poprzez dodanie przedrostka np. szukać i
przeszukać. Ale my nie mówimy „Policja szukuje mieszkanie prze” . Mówimy : Policja przeszukuje
mieszkanie. W jęz. niemieckim czasowniki rozdzielne piszemy łącznie tylko w bezokoliczniku. W
zdaniach piszemy przedrostki na końcu i ponieważ zmieniają one czasem zasadniczo znaczenie
czasownika musimy je akcentować. Ich sehe heute fern. To znaczy co innego niż: Ich sehe dich.(
widzę cię).
Teraz nowe zadanie : Proszę napisać ( w zeszycie, pod tematem )polskie odpowiedniki nast. zdań :
1. Er geht nicht gern aus.

2. Am Sonntag stehen wir spät auf.

4. Am Samstag räume ich mein Zimmer auf.
6. Er macht die Tür nie zu.

3. Wann rufst du mich an?

5. Wer bereitet das Abendessen vor?

7. Kommst du am Freitag zurück?

8. Siehst du gern fern?

Proszę pisać obie wersje. W słowniku szukamy czasowników w formie bezokolicznika , czyli : anrufen
a nie ruft ….an. Termin : 3.04 2020 ( piątek ). Będą oceny. POWODZENIA !!!
Anna Kamińska
PS. Dawid G. z I b i Olaf K. też z I b otrzymali oceny bdb z poprzedniego zadania!!!

