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Klasa VIII szkoły podstawowej  

edukacja domowa – JĘZYK NIEMIECKI 

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

2. Odmiana czasownika „sein” i „haben” przez osoby. 

3. Przedstaw się, podaj podstawowe informacje  o sobie. 

4. Czym się interesujesz i  jak spędzasz swój wolny czas?  

5. Jaki jest twój ulubiony przedmiot szkolny i jakiego przedmiotu szkolnego nie lubisz,   

dlaczego (denn)? 

6. Przedstaw swoją rodzinę, rodzeństwo, powiedz co robią zawodowo. 

7. Powiedz, jakimi  cechami  charakteru powinien odznaczać się  przyjaciel.  

8. Wymień zwierzęta domowe i powiedz, czy posiadasz zwierzę? Jeśli tak, powiedz na ten 

temat kilka słów. Jeśli nie, to powiedz, jakie chciałbyś/chciałabyś mieć i dlaczego?  

9. Liczby 0-2000 

10. Powiedz, jak wygląda twój dzień powszedni (o której wykonujesz poszczególne czynności). 

11. Podaj jak nazywają się pory dnia (6 słówek).  

12. Zapytaj o czas/godzinę oraz udziel odpowiedzi: 

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

13. Na pytanie kolegi o spotkanie, powiedz, że w piątek nie masz niestety czasu. 

14. Wymień dni tygodnia wraz z ich skrótami (Mo Di Mi Do Fr Sa So) 

15. 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?  

16.  Powiedz co  jesz chętnie a co nie.  

17. 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.   

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

19.  Poinformuj, o której i co jadasz na  śniadanie, obiad i kolację.    

20.  Na propozycję pójścia do restauracji, odmów i podaj powód odmowy.   

21. Wymień rodzaje budynków mieszkalnych (min. 4). 

22. Wymień nazwy pomieszczeń w mieszkaniu/domu. (min. 6)  

23. Powiedz, gdzie i jak ty mieszkasz? Jaki rodzaj domu i czy masz własny pokój?  

24. Wymień przedmioty/meble znajdujące się w twoim pokoju.  

25.  Powiedz, jakie masz obowiązki w domu.  

26. Napisz tryb rozkazujący do następujących wyrażeń:  

 schnell fahren (du) ___________________ 

 langsam sprechen (Sie) _________________ 

 nicht viel essen ( ihr l.mn) ____________________ 

 nach Hause zurückkommen (du) _____________________ 

27. Wymień środki lokomocji jakimi możemy się przemieszczać.  

28. Powiedz kilka argumentów, dlaczego warto podróżować pociągiem.  

29. Planujesz podróż do Berlina, kup bilet ze zniżką na pociąg o 12:45.  

30. Zapytaj o drogę do ratusza.  

31. Zapytany o drogę powiedz: „Proszę iść prosto, na skrzyżowaniu w lewo”. 

32. Złóż koledze/koleżance życzenia urodzinowe. 

33. Powiedz, kiedy masz urodziny i jak je świętujesz? 

34. Zaproś koleżankę/kolegę na swoje przyjęcie urodzinowe. Poinformuj o szczegółach 

imprezy.  

35. Jak podziękujesz za prezent i wyrazisz swoje zadowolenie z podarunku.  

36. Powiedz, jaka jest dzisiaj data i jaka to pora roku? 

37. Jaka jest dzisiaj pogoda? 

38. Podaj charakterystyczną pogodę dla każdej pory roku.  

39. Jakie ubrania zakładasz najchętniej? 
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40. Oceń outfit na manekinie w witrynie sklepowej. Ubranie nie podoba ci się, jest 

niepraktyczne, niewygodne i drogie, itd.  

41. Uzupełnij zdania czasownikami modalnymi: dürfen, können, müssen, wollen.  

 Kleine Kinder _____________ nicht allein zu Hause bleiben.  

 Am Abend _____________ Alexander ins Kino gehen.  

 Meine Mutter ____________ sehr gut Auto fahren.  

 Julia _____________ Hausaufgaben machen.  

42. Powiedz w kilku zdaniach co robiłeś w weekend (czas przeszły).  

43. Jakie formy czasu Präteritum (czas przeszły)  mają czasowniki: „sein” oraz „haben”  

44. Kiedy stosujemy czasownik posiłkowy „sein” a kiedy „haben” w czasie przeszłym Partizip II. 

Podaj przykłady czasowników (wypowiedz w języku polskim).   

45. Przekształć poniższe zdania na czas przeszły Partizip Perfekt:  

 Ich stehe um acht Uhr auf.  

 Otto fotografiert sehr gern.  

 Wir kommen am Montag.  

 Er liest gerne Bücher. 

 Wer bekommt ein Geschenk.  

46. Powiedz, gdzie chciałabyś /chciałbyś wyjechać na wakacje i dlaczego?  

47. Powiedz kilka najważniejszych informacji o Wiedniu, wymień kilka ważnych nazwisk z życia 

kulturalnego Austrii.  

48. Powiedz z czego sławna jest Szwajcaria. 

49. Wybierz  kilka  miast w Niemczech, powiedz gdzie leżą i uzasadnij swój wybór, dlaczego są  

wyjątkowe.  

50. Nazwij państwa niemieckojęzyczne DACHL, dopasuj do nich  poniższe flagi i wymień ich 

stolice:  

 

  


