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LEKCJA nr 3 

Witamy Cię na trzeciej lekcji MSK Akademie Online!  

Fajnie, że jesteś!  

 

Zasubskrybuj nasz kanał na YouTube,  

aby być na bieżąco z kolejnymi filmami: 

   https://www.youtube.com/channel/UCwBh2meyrxxlLsNNqrXfy3w 

Nowe słownictwo: 

der Apfel, die Äpfel

 

jabłko die Zitrone,-n 

 

cytryna 

der Paprika,-s 

  

papryka die Kartoffel,-n 

 

ziemniak 

der Blumenkohl,-e 

 

kalafior die Karotte,-n 

 

marchewka 

der Kopfsalat,-e 

 

sałata die Tomate,-n 

 

pomidor 

der Kürbis,-se 

 

dynia die Gurke,-n 

 

ogórek 

der Pfirsich,-e 

 

brzoskwinia das Brot,-e 

 

chleb 

der Kohl,-e 

 

kapusta das Getränk,-e 

 

napój 

die Aprikose,-n 

 

morela das Brötchen,- 

 

bułka 

die Banane,-n 

 

banan das Buch, die Bücher 

 

książka 

die Birne,-n 

 

gruszka das Heft,-e 

 

zeszyt 

die Erdbeere,-n 

 

truskawka das Hemd,-en 

 

koszula 

die Orange,-n 

 

pomarańcza das Bonbon, -s 

 

cukierek 

  

der Hund,-e   pies  die Katze,-n kot 
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!UWAGA! – rodzajniki w języku polskim i niemieckim często są różne:  

np. po polsku – ten kot, po niemiecku – ta kot (die Katze) 

po polsku – ta książka, po niemiecku – to książka (das Buch)  

Zapamiętując nowe słowa, ucz się również rodzajników der, die, das! 

 

haben – mieć      kaufen - kupować 

Ich habe  wir haben   ich kaufe  wir kaufen 

du hast  ihr habt   du kaufst  ihr kauft 

er/sie/es hat  sie/Sie haben   er/sie/es kauft sie/Sie kaufen 

 

Rodzajniki: 

Przypadek liczba pojedyncza liczba mnoga 

Nominativ (kto? co?) der (ten) 

Hund, Apfel 

die (ta) 

Katze, Gurke 

das (to) 

Brot, Buch 

die (te) 

Hemden, Kohle 

Akkusativ (kogo? co?) den 
Hund, Apfel 

die 
Katze, Gurke 

das 
Brot, Buch 

die 
Hemden, Kohle 

 

der – ten,  die – ta,  das – to,  die – te 

 

Ich habe den Hund – Mam psa  UWAGA: Ich habe der Hund = Mam pies   

Ich habe die Katze – Mam kota 
 

Ich kaufe das Buch – Kupuję książkę 
 

 

 

Przykłady: 

Hast du den Hund?   Masz psa? 

Was kaufst du?   Co kupujesz? 

Ich kaufe das Brot.  Kupuję chleb. 

Ich habe die Banane.  Mam banana. 
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PRACA DOMOWA – HAUSAUFGABE 

 

1. Przetłumacz na język niemiecki następujące zdania: 

 

1. Mam jabłko. 

2. Czy ty masz banana? 

3. Czy wy macie kapustę? 

4. Ja mam koszulę. 

5. Co kupujecie? 

6. Co Pan kupuje? 

7. Oni mają truskawki. 

8. My kupujemy kalafior. 

9. My mamy tutaj dynię. 

10. Ona kupuje zeszyt. 

11. Mój tata kupuje psa. 

12. Wy kupujecie ogórek, marchewkę i pomidory. 
 

2. Wyszukaj w słowniku lub w internecie kolejnych 10 nazw przedmiotów, owoców lub 

warzyw, które można kupić w sklepie. Zapisz ich nazwy po polsku i po niemiecku (wraz 

z rodzajnikiem i liczbą mnogą). Pochwal się w komentarzu pod filmikiem na YT nowym 

słownictwem! 

 

polski niemiecki 

rodzajnik + liczba pojedyncza rodzajnik + liczba mnoga 

1. 
  

2. 
  

3. 
  

4. 
  

5. 
  

6. 
  

7. 
  

8. 
  

9. 
  

10. 
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Świetnie! Skończyliśmy! Możesz być z siebie dumny!  

Twoja nauka zaprocentuje, zobaczysz ☺  ,,Puzzel do puzzla’’ i niedługo będziesz 

,,szprechać’’ ☺ Zaufaj mi ☺ 

 

Wchodząc w zakładkę „MSK Online’’ pojawią Ci się do wyboru różne pakiety 

ilości zajęć. Po kliknięciu ,,rezerwuję’’ wypełniasz formularz, a trener językowy 

kontaktuje się z Tobą na przestrzeni 24h. Potem już tylko indywidualny plan 

nauczania i naprzód!  
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