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Ćwiczenie 1.
Zaznacz poprawne zdania.

1. Ich muss endlich abnehmen. 

2. Thomas aufsteht um 7:00 Uhr.

3. Wir gehen holen bald leckere Pizza.

4. Meine Schwester sieht den ganzen Nachmittag fern.

5. Ich einpacke Ihre Einkäufe in die Tüte. 

6. Er hilft mir meinen schweren Koffer tragen. 

7. Es ist kalt. Ich mache das Fenster zu. 
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Zdarza się tylko 2 razy w roku!

Od 18 do 24 listopada otwieramy zapisy na kurs USG. 

Sprawdź się!
ćwiczenia

https://kurs-usg.pl/
https://kurs-usg.pl/
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Ćwiczenie 2.
Wybierz poprawną odpowiedź.

1. Które z poniższych zdań znaczy: Mój mąż musi rzucić palenie.?
a) Mein Mann muss mit dem Rauchen aufhören. 
b) Mein Mann muss aufhören mit dem Rauchen. 
c) Mein Mann aufhört mit dem Rauchen müssen. 

2. Które z poniższych zdań znaczy: Zadzwonię do Ciebie później.?
a) Ich rufe dich später an.
b) Ich anrufe dich später.
c) Ich dich später anrufe.

3. Które z poniższych zdań znaczy: Czuję, jak bije Twoje serce.?
a) Ich dein Herz schlagen spüre.
b) Ich spüre dein Herz schlagen.
c) Ich schlage dein Herz spüren.

4. Które z poniższych zdań znaczy: Nauczycielka uczy dzieci czytać i pisać.?
a) Die Lehrerin die Kinder lesen und schreiben lehrt.
b) Die Lehrerin lehrt die Kinder lesen und schreiben.
c) Die Lehrerin die Kinder lehrt lesen und schreiben.

Zdarza się tylko 2 razy w roku!

Od 18 do 24 listopada otwieramy zapisy na kurs USG. 

Sprawdź się!
ćwiczenia

https://kurs-usg.pl/
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Sprawdź się!

Ćwiczenie 1.

1. Ich muss endlich abnehmen. 

2. Er hilft mir meinen schweren Koffer tragen. 

3. Meine Schwester sieht den ganzen Nachmittag fern.

4. Es ist kalt. Ich mache das Fenster zu. 

odpowiedzi

Ćwiczenie 2.

1.  Mój mąż musi rzucić palenie. - Mein Mann muss mit dem Rauchen
aufhören. 

2. Zadzwonię do Ciebie później. - Ich rufe dich später an.

3. Czuję, jak bije Twoje serce. - Ich spüre dein Herz schlagen.

4. Nauczycielka uczy dzieci czytać i pisać. - Die Lehrerin lehrt die Kinder
lesen und schreiben.

Zdarza się tylko 2 razy w roku!

Od 18 do 24 listopada otwieramy zapisy na kurs USG. 

https://kurs-usg.pl/
https://kurs-usg.pl/
https://kurs-usg.pl/


Słownictwo z lekcji 

J a k  d o j ś ć  d o  ł a d u
z  c z a s o w n i k a m i ?

abnehmen - chudnąć

das Geschenk (die Geschenke) - prezent (prezenty)

einpacken - zapakować

helfen - pomagać

gehen - iść

etwas Leckeres zum Essen holen - przynieść coś dobrego do jedzenia

lassen - pozwalać, kazać 

spüren - czuć

fühlen - odczuwać

sehen - widzieć

hören - słyszeć
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Zdarza się tylko 2 razy w roku!

Od 18 do 24 listopada otwieramy zapisy na kurs USG. 
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Słownictwo z ćwiczeń 

J a k  d o j ś ć  d o  ł a d u
z  c z a s o w n i k a m i ?

einen schweren Koffer tragen - nieść ciężką walizkę

fernsehen - oglądać telewizję

das Fenster zumachen - zamykać okno

aufstehen - wstawać

in die Tüte einpacken - zapakować do torby

mit dem Rauchen aufhören - rzucić palenie

jemanden anrufen - dzwonić do kogoś 

spüren - czuć

das Herz schlägt - serce bije

lehren - nauczać
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Zdarza się tylko 2 razy w roku!

Od 18 do 24 listopada otwieramy zapisy na kurs USG. 
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das Geschenk 
(die Geschenke)

abnehmen etwas Leckeres 
zum Essen holen 

lassen

spüreneinpacken

fühlen

gehen sehen

helfen



pozwalać, kazać 

przynieść coś 
dobrego do jedzenia

chudnąć

prezent 
(prezenty)

zapakowaćczuć

pomagać

widzieć iść

odczuwać



einen schweren Koffer 
tragen

hören in die Tüte einpacken

mit dem Rauchen 
aufhören 

jemanden anrufen fernsehen 

spüren

aufstehen das Herz schlägt

das Fenster zumachen



rzucić palenie

zapakować do torby słyszeć

nieść ciężką walizkę

oglądać telewizjędzwonić do kogoś 

zamykać okno

serce bije wstawać

czuć



lehren



nauczać




