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Aktion Deutsch7/ Kapitel 6. Alltag
Thema: Ich komme sp  ä  ter! Przyjdę póżniej!

*Czas zegarowy w wariancie oficjalnym i nieoficjalnym(forma potoczna)

1. Zapoznaj się proszę z poniższymi filmam instruktażowymi:

https://www.youtube.com/watch?v=uo4zr16K-Pg 
https://www.youtube.com/watch?v=8vITNe6b7jg 

2. Sporządź notatkę w zeszycie przedmiotowym:

Die Uhrzeit - Czas zegarowy

Wie viel Uhr ist es? Która jest godzina? 
Wie spät ist es, bitte? Jak jest późno?
Haben Sie die genaue Uhrzeit? Czy wie Pan/Pani, która jest dokładnie godzina?

Es ist acht Uhr.Es ist acht.

Es ist _____________. - Jest _____________.
vor – przed, za
nach – po
halb – wpół do
fast halb – prawie wpół do
kurz vor halb – krótko przed wpół do (jakieś 5 minut)
kurz nach halb – krótko po wpół do (jakieś 5 minut)
der Viertel – kwadrans
Viertel vor – za kwadrans, kwadrans przed
Viertel nach – kwadrans po

Eine Minute hat sechzig Sekunden. Minuta ma sześćdziesiąt sekund.
Godzina ma sześćdziesiąt minut. Eine Stunde hat sechzig Minuten.
Doba ma dwadzieścia cztery godziny. Ein Tag hat vierundzwanzig Stunden.

Odpowiedzią na powyższe pytania będzie liczebnik główny, a nie tak jak w języku polskim liczebnik porządkowy:

Es ist... (jest...)
1:00 Uhr ein Uhr pierwsza
2:00 Uhr zwei Uhr druga
3:00 Uhr drei Uhr trzecia

3. Następnie wykonaj poniższe ćwiczenia:

a. Która godzina? Zapisz czasy zegarowe pełnymi zdaniami. Dwa dowolnie wybrane zdania podaj w 
sposób oficjalny, a pozostałe dwa – nieoficjalny. 

           10.00    ................................................................................

https://www.youtube.com/watch?v=uo4zr16K-Pg
http://de.thefreedictionary.com/Wie+sp%C3%A4t+ist+es%2C+bitte%3F
https://www.youtube.com/watch?v=8vITNe6b7jg


14.15   ................................................................................
19.30  .................................................................................
 22.50   ................................................................................

b. Która godzina? Odczytaj podane czasy zegarowe.

Es ist:
zehn nach elf Uhr - ....................
Viertel vor sieben Uhr - ................
einundzwanzig Uhr vierzig - ..................
halb neun - .....................

4. Usystematyzuj i utrwal poznane dziś wiadomości( TAKŻE ONLINE):

https://niemiecki.ang.pl/gramatyka/liczebnik/czas_zegarowy 

c. DLA CHĘTNYCH:

Dobierz do pytań właściwe odpowiedzi. 

1. Um wieviel Uhr stehst du auf? B. Von 8 bis 14 Uhr.
2. Wie lange machst du die Hausaufgaben? A. 2 Stunden.
3. Von wann bis wann bist du in der Schule?   C. Um 7 Uhr.

ROZWIĄZANIA ZADAŃ (zdjęcia) prześlij na: jwidera@interia.pl do wieczora 26.03.

Pozdrawiam serdecznie,
Twój nauczyciel j.niemieckiego:-)

mailto:jwidera@interia.pl
https://niemiecki.ang.pl/gramatyka/liczebnik/czas_zegarowy

