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Klasa VII szkoły podstawowej  

edukacja domowa – JĘZYK NIEMIECKI 

1. Powitania i pożegnania w języku niemieckim  

2. Jak się masz? Pytania i odpowiedzi dot. samopoczucia.  

3. Skąd pochodzisz? Pytanie o pochodzenie i odpowiedź.  

4. Ile masz lat? Pytanie i odpowiedź. 

5. Odmiana czasownika „sein” przez osoby. 

6. Odmiana czasownika regularnego np. kommen, wohnen 

7. Odmiana czasownika „haben” przez osoby. 

8. Przedstaw się, podaj podstawowe informacje  o sobie. 

9. Czym się interesujesz?  

10. Jak spędzasz swój wolny czas?  

11. Odpowiedz na pytanie: Was machst du gern? Was machst du nicht gern?   

12. Jakie znacz instrumenty muzyczne? Grasz lub podoba ci się któryś z nich? 

13. Wymień, na jakie zajęcia pozalekcyjne uczęszczasz, co lubisz robić? 

14. Jaki jest twój ulubiony przedmiot szkolny i dlaczego (denn) ?  

15. Jakiego przedmiotu szkolnego nie lubisz i dlaczego (denn)?  

16. Wymień 6 przedmiotów szkolnych.  

17. Wymień 5 pomieszczeń w szkole  oraz typowych mebli w sali lekcyjnej.  

18. Stwórz rodzaj żeński do następujących rzeczowników:  

 Mathelehrer ___________________ 

 Schulleiter  ___________________ 

 Sekretär ___________________ 

19. Odpowiedz pełnym zdaniem, jakie przybory szkolne potrzebujesz na matematykę. (4 

rzeczowniki)  

20. Odpowiedz pełnym zdaniem, jakie przybory szkolne potrzebujesz na plastykę. (4 

rzeczowniki)  

21. Co sądzisz o języku polskim jako przedmiocie szkolnym? (użyj czasownika „finden”) 

22. Co sądzisz o historii jako przedmiocie szkolnym? (użyj czasownika „finden”) 
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23.  Podaj informacje w zdaniu, jakimi językami mówi się w tych krajach (zaimek 

nieosobowy „man”):  

 Frankreich 

 Italien 

 England 

 Österreich 

24. Uzupełnij rodzajnikami (określony, nieokreślony) następujące zdania:  

-  Ist das ……………… Kuli?  

 - Ja, ….... Kuli ist blau und klein.  

 Sind das ________ Farben?  

 Ja, das sind ______ Farben von Thomas.  

25. Liczby 0-2000 

26. Odmiana czasownika „warten” przez osoby.  

27. Zapytaj o czas/godzinę oraz udziel odpowiedzi: 

8:15  10:30  14:40  19:00  

28. Uzupełnij rodzajniki nieokreślone:  der ………., die………, das…………, l.mn, die ……….. 

29. Uzupełnij zaimek dzierżawczy do osób: ich …………, du …………, er ………… sie ……….. 

30. Uzupełnij zdania:  

a) Ist das …………….. (twoja) Freundin?  

b) Ja, das ist …………. (moja) Freudnin.  

a) Peter hat  ……………. (jego)  Rücksack.  

b) Eva wartet auf …………… (jej) Oma.  

31.  Uzupełnij zaimek dzierżawczy do osób w l. mn: wir …………, ihr ….……, Sie ………… 

- Das ist ………. (nasz) Onkel.  

- Ist das ………… (wasza) Tante?  

- Wie heißt  ………… (pańskie) Kind?  

32. Odmień czasownik „mögen” i użyj go w zdaniu.   

33. Jakimi słowami opiszesz cechy charakteru twojego przyjaciela.  

34. Wymień 3 cechy charakteru opisujące twoją osobę.  

35. Wymień 3 negatywne cechy charakteru. 

36. Na pytanie kolegi o spotkanie, powiedz, że w piątek nie masz niestety czasu. 
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37. Wymień dni tygodnia wraz z ich skrótami (Mo Di Mi Do Fr Sa So) 

38. Powiedz jakie to kolory:  

 

39. Odmień czasownik „möchten” przez osoby.  

40. Uzupełnij zdania czasownikiem: möchten 

a) __________ ihr ein Haustier haben?  

b) Was _____________ du heute zu Mittag essen?  

c) Mein Bruder ___________ Tennis spielen.  

d) Wer ___________ ins Kino gehen?  

41.  Zaprzecz: -  Ist deine Schwerster nett?   - Ist das ein Polizist?  

- Mein Vater ist 56 Jahre alt.   

42.  Powiedz co  jesz chętnie a co nie.  

43. Wymień 4  różne typy  napojów.  

44. Odmień czasownik „essen“  

45. Wymień pory dnia: rano, przedpołudnie, południe, popołudnie, wieczór i noc. 

46. Organizujesz przyjęcie urodzinowe, stwórz listę zakupów.  

47. Uzupełnij zdania czasownikami: nehmen (2x) , es gibt (2x). 

a) Mein Freund _____________ einen Hamburger und  Cola. 

b) Was _______________  heute zum Essen?   

c) Maria und Stefan  _____________ oft Schokolade mit Nüssen in die Schule.  

d)  In dem Restaurant _____________ viele Speisen.   

48. Na pytanie obsługi restauracji, czy smakowało Ci danie, odpowiedź negatywnie i 

powiedz, co Ci nie odpowiadało. 
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49. Na pytanie obsługi restauracji, czy smakowało Ci danie, odpowiedź pozytywnie i 

powiedz, co Ci odpowiadało. 

50.  Uzupełnij poniższe zdania spójnikami: und, aber, oder, denn 

a) Ich mag Fleisch _______ ich esse auch gerne Fisch.  

b) Nimmst du heute Cola ______ Wasser?  

c) Wir lernen gern Chemie,  ______ wir mögen den Chemielehrer.  

d)  Meine Schwester ist nett _______ sie nervt ab und zu.  

51. Użyj zaimka „man“ opowiadając na pytanie: gdzie jada się takie potrawy?  

- Hiszpania , tapas 

- Austria, sznycel wiedeński 

- Niemcy, kiełbaski 

- Polska, bigos 

52. Jesteś w restauracji, zamów posiłek oraz coś do picia i poproś o rachunek. 

53. Wymień posiłki spożywane w ciągu dnia (5 posiłków).  

54.  Poinformuj znajomego, o której zjadasz śniadanie, obiad i kolację.    

55.  Powiedz, co zjadasz najczęściej na śniadanie.   

56.  Podaj znaczenie następujących słów pytających: wer, was, wie, wo, woher  

57. Wpisz wyrazy pasujące do podanych niżej słów tak, aby tworzyły razem pary.  

a) Der Bruder – _____________________ 

b) Der Onkel – _____________________  

c) Der Opa –  _____________________ 

d) Die Tochter - _____________________ 

e) Die Eltern - _____________ und _______________ 

58.  Przedstaw krótko swoją rodzinę.  

59.  Odpowiedz na następujące pytania:  

a) Wo wohnen deine Großeltern?  

b) Wie alt ist dein Cousin?  

c) Woher kommt dein Onkel?  

d) Hast du Geschwister?  

e) Was ist deine Lieblingsfarbe?  

60. Powiedz, gdzie chciałbyś/chciałabyś pojechać  w ferie letnie? (użyj czasownika 

„möchten”) 
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61. Powiedz krótko o systemie oceniania w Niemczech (w języku polskim).  

62. Podaj kilka informacji na temat stolicy Niemiec (w języku polskim).  

63. Nazwij państwa niemieckojęzyczne i dopasuj do nich  poniższe flagi:  

 

 

  

 


